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CAMARA DOS SENHORES DEPUT!IIOS 

~~----

~OTA D.A_ 52& SESSÃO E~! i7 DE AGOSTO DE 1882 

Presidencia do Sr. Lima Duarte 

SUMMARJO.- Exl'BDIBnE.- Rcquorll\lontos uos Srs. 
Z:una. Barão do Villa da Barra ó José Marianuo.
Oaou: DO DI.\.- Eleição da mcsa.-lolor(JOI!ação ao 
Sr. mini,tro- da fazenda. D\scnr3o3 dos Srs. Gomos do 
Castro 6 Viseoudo do Parana:;uã (tlrcsidonto do conselho 
ministro· da fazenda). Requerimen to> do Sr. Manoel Por· 
·tella.-Ordom do dia para 1~ do AgosLo do lS82. 

A's H hora.s, fe!ta a chamada, acham-se pre
sent.es os Srs.: Luna. D~a,rte, Malta Mach.àdo, 
Bibeiro de l'dett_ezes., Leopoldo Cu.nha., Basson, 
Vieira de Andrade, Monts.ndon, Tb.eo·Jhilo, 
Ulhôa Cintra, Barão da Leopoldin:J., I~'nacío 
Martins, Martim Francisco, Carvali:ftl Kezen· 
de, Cantão, Ratisbona, Lacerda 'Werneck, An· 
tonio Pinto, Almeida .Oliveira, Escragnolle 

· Tauna.y, João Penido, José Ma.rbnno, R.~go 
:tia.rros, Silva. Maia, Rodrigues Junior, Rodr i
gues Lima., Martim. Francisco Filho, Passos 
Miranda., Ribas, Kspindolo., Pereira Cabral, 
Olympio Va.Uad~o, Aristides Spinola, Cru11, 
Camargo, Vaz de Mello, Gonç!llves do CarV:\lho, 
Barão da E11tanci:~., Candido de Oliveira., Prisco 
Paraiso, Adriano Pimentel, Silvo. Mnfra., An· 
ton io de Siqueira, Bezerro. de Menezes, Ulys
ses Vi~nna, Juvencio Alvlls, Sinva.l, Salus
tia.no, Maciel, Zama, Barão do Araçagy, Bu.ríio 
de Cnninde e Alcoforndo . 

Comparecem, depois da chamada, os Srs.: 
Alfredo Chaves, Pereira da Silva, Souza Quei· 
roz Filho, Bulhõe~, Felisberto, Souza. Leio, 
Tarquiuio de Souza, Gominiano, Jose Polllpou, 
Rodrigues Peuoto, Peretti, Henrique Mar• 
ques, Paula.. Souza, Affonso Penua., Manoel 
Portella, Affonso Celso Junior, Barão da Villa 
da. B!!.rra., Meton, Abelardo de Brito, Viann~ 
Vaz, Ildefonso de Araujo, Silviano Brandão, 
Alvaro Caminb e Gonçalves Ferreira.. 

A's H horas e 50 minuto>, achando-se pl'e
sentes 75 Sril.· deputados, o Sr. presidente abre 
a sessão. · · . . 

Comparecem depois de aberta a súisãoe"ll.indll 
dentro da hora. regimental os Srs. = Soares, An
drade Figueira, Generoso Marque3, Pa.ulino de 

V. IV.--1 . 

Souza, Tertuliano Hent·iques, Gomes de Castro. 
AlmeidaNog-ueirll., Fernandes de Oliveira, Ruy · 
Ba.rbola, Carneiro d:~. Rocha; Augusto Fleury, 
Coelho Campos, Pompeu, Manoel Carlos, Ma.c 
Do,vell, Cruz Gonvêa e Franklin Dorià., 

Comparecem fóra a,, hora. regimental os S!'S;: 
Carneiro da Cu.nha, Barão do Goa.hy, RQdolpho 
-Dantas. Joaquun Tavare~, Bara:o de Anadia, 
f elicio dos Ss.ntoa, A,ra,ujo Pinho, Francisco 
Sodrê, Souz!l. Carvalho, Ser,tphico, F .}3elisario, 
Contagem, Duque-Estrad t Teh:eira, Diana 

·e Bezerra C ;valca.nti. 
Faltam com causa. ·participado os Srs.: Al

meida Pereira, Alves de Araujo, OJ.stello 
Branco, Fe1·reira Vianna, João C::tetano e Mo-
l'eirs. de Barros. · 

Fal tam. sem causa participada os St·s. : Costa. 
Pinto e Prado Pimentel. 

E' lida, pos~ ern dis-cussão e approvada. sem 
debate a act'l da sessão da 16 ele Agosto col'
rente. 

O Sn.. 1° SJCR.ETAniO dã. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do ministerio dos nego~i:>s da guerra., de 12 

do Agosto corrente, remettondo os requeri
mentos em quo o tenente-coronel do corpo de 
ea tndo-mnior ue 2:. chtsse João Evangelista N ery 
da Fonse~a e o alfo~es do 100 ba talhão de in
fantaria., Luiz Valentim da Costa, pedem, o pri
meiro re.,erter a arm'\ de artilharia, do qual 
foi tr.msferido p:>l' decreto de 4 de Jolho de 
1880, c o s~gundo tunsferencia para a dita. 
arma.- A' commissão -da m~rinha e guerra. 

Do ministerio dos negocias da agt•icultura, 
commsrc:a o obr.1s publicas, remettenilo, em .. 
!esp~sta ü infqr~ação aprese~tada pelo director 
lnterl.Ilo da btbltotheca. !J&Clona.l, sobre o des-· 
tino qu:l se tem d:1do aos exemplares da. parte 
jà. publicada da. Flora Brasiliensis de Martios. 
-A quem fez a. reqnisição. 

Do eng-enheiro João R9.mos de Queiroz, de f7 
da Agosto corrante. offerecendo a. SUl memoria. 
intitulada-Esboço de illn plan,o de vhção geral 
p:1ra. ·o Imp·erio do Brazil.-A' commissão de 
coiillllercio, i ndllStria e artes. 
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2 Sessão em 17 de Agosto de 1882 

Requerimentos: 
De Antonio Gomes, pedindo que seja autóri

s tdo o governo a utilizar~"' dos traballios. do 
aupplicanto rets.tivos ,;. ex.tincção da forllllga 
sauva e outros insectos n.ocivos á. lavout·a.
A' commissão·do comme!'cio, industria e at•tes. 

- De 47 habit:uites ddreguezia de S. Luiz, 
nas ex-colonias de Itajahy e Princi,>e D. Pedro, 
pedilldO reparo; nas obras publi~a• da mesma 
localidade. -A' ,c),nmissiio de obras publicas. 

E' lida, post· .. • •. m diseussão e approvadJ a 
,·eà.tcção do proJI ;lo n. 19:;1, de !882. (Resposta 
à falla do 'throno.) 

Vai a impriruir pura eutra.r na ordem doa ka
balhos o seguinte 

Projecto 

O engenhei,•o civil João Henriqúe Costard e 
Francisco Eugenio de Azeyedo requereram, a 
29 de Maio, a concess!o de privilegio ?O' 60 
s.nnos, com ga.rantio. do juros da 5°/o ao o.nno, 
por20 'annos, sobre o ca\)ital de 25.12ô:OOO$, 
em uma hypothese e de 22.977,000$ em outra, 
para. a construcçlio de uma. e>trada de ferro no 
va!le do ria Sa.iJucahy, n~ provincilo\ de Mina~, 
na primeirn. hypothese, si o ponto de partida·fór 
da e3tação· da Cachoeir~, no ramal de S. Paulo, 
e na segunda, si fôr da de Passa-Quatro, na· 
linha do Rio Verde, passando pelas cidades de 
lta.juM e Pouso Alegre, terminando na. de 
Caldas. · 

A i 9 de Junho reconsiderando os sn~plican tes 
aquella petição, declar&iam, por outro re'iueri
mento, que, tendo pedido conselho á maior1a dos 
representa.ntes da provincia de .Minas nas duas 
casas do p&rlanu;nto, que tem ~onhecimento 
directo dos municípios sul-mineiros. no tocante 
aos pontos inicial e terroinf-1 da linha proje
ct~da, resolver11.m aceitar algumas moditic~~Õils 
no primitiV'o traçado, constl:.ndo :1. primeira 
dell:l.• em dar como ponl.o inicül da linha a es
tação do Pouso Alto, na via ferre:~.. do Rio Verde, 
e a segand > em prolong~r a linha do Doura.di
nho até Alfenas, marr,eando sempre o rio Sa
pucahy, c coruridcr~ndo como ramal a pn.rle que 
se G$tende do Douradinho até Caldas. 

Fei t·<s estas modiiica~õ~s no traç:~ do da linha, 
pedem· os peticionarias garantia de juros de 
ti 0 /o ~oauno sobreocapitalde 22.000;000$, 
sendo ~em nenhuma garantia o do rc;ferido· ra
mal para c~ldas. 

A 20 de Julho reconsider~ram ainda uma vez 
os proponentes as propostas anteriormente 
feitas, e, na illtui to de í~cilitarem a re~lização 
da constfli.CÇM proj ec tada, resol1•eraru-se :i 
suhmetter D. consideração da Mma!'ll novas mo
dificações, como sejam : começa1· a linha em 
Pouso-Alto na estrada de ferro do Rio Verde e 
seguindo pelas immediações da cidad ~ de Chris
ti na, passar pelas dl:l' lt•jubà·e de Pouso .Alegre, 
termiu 'udo no Dourlldiuho, tenda nesse traj&cto 
um p~rcurso de, appro~imada:mente, 235 kilo
metros; de Po.uso Alegre partira um ramal.que, 
ga,nbando logo os chapadõe> da serra do Feijoal, 
vA até aos Poços de Caldas. 

Faitn• finalmente est:~.s •nodi11caçõas, p~dem 
os supplicantes o privilegio por 60 · ann011. 
s J nd~ o> 20 primeiros com a garantia. de juros 

de6 'f, ao anno sobre o capital de i0.400:000$, 
em que se acha. ot•çada a m~smu oonstruoção com 
exclusão ·do mencionado ·ramal, o qual será 
feito sem garanti!t de juros, resll vando, portim, 
o di~eito de, mediante accôrdo com o governo, 
levarem a linha ferrea até à cidade de Alfe· 
nas, com a mesm~ garantia de .. juros e ns 
demsis condiçõ~s. · 

A commisaão de commercio, industrin o 
a.t·tes, tendo exarní nado detidamGnte a~ peti
ções aUudidas e planta> annexas, entendo '1 ue, 
tendo alinha projectada. de servir á importonto 
zona d~ valle do rio Sa~mcahy, 8. qual nito 
póde a estrada do Rio Verde dar impulso, por 
fice.r distanciada della. como 80 lülomo\1'06 np
proximada.men\e ; considerando q uG n. zona 
q_ue terd. a linha de atr.:vessar, alem do uber
runa, t~m. segundo memOt·ial a.Pr_esontado, 
um' população dll 160. 000 almas, 500 cas~s d~ 
comm~rcio, 450 hvrado,·es important~a o 120 
engenhos de canoa ; considerando ainda qua 
os proponentes ae prestam a constrair o r~mnl 
de Pou$o Alegre aos Poços de Caldas sem ga
''antia de j uros ; apreciando devidamen ta 
os beneficios que trJrão ao Imperio n~ fa~ 
cil'idades de communicações não só para 
a.s princ[paes cidades .do sul da provincia. de 
Minas e não de menor alcance as commodidJde.s 
que se proporcionam á população de todo o pa.iz 
que tiver de recorrqr ao uso das aguas tli.m·· 
maes das Caldas, cuja acção,como elemento de· 
cisi vo o effieaz da th3rapeu tiea, é tüo conhe
cida ; considerando mais que além do augmon tB 
da fortuna publica, cons~quencia immediala o 
naturll.l ao desen vol vimen to da viar;ão fort•ea, 
facilitat1do a exploração de riq uczas nMuraos 
de que é,dobh a Mna em q!lo•tilo, tar•l :1ind~ 
de concorrer par"' augroen to da rcn~a <la es
trada de fett·o D. Pedr~ li, com o. qual ostrl a. do 
Rio V ~rde ligad~ e · dast~ tem de r•u•til' a do 
valle do Sapueab.y; .e: consider:.ndo, fina l1r1on to. 
rrue aper.ar ne to:ln.s esta• vantngena a.s podem 
os poticionwios se!' a.ttendidos medinnto estudos 
a serem feitos e st!brneUidos à npprovaç~o do 
governo : á a. commis.~ão de pa1·ocar rtUO ~i:\ 
submettido á deliberação dea~a august& CMl!&I'O. 

o segninte 

Pl'oj'ecto 

A as•.embléa gcll'a.l résnlvc : 

Art. i.• Fica o governo· autorizado a. con
ceder pdvilegio, at~ 60 annos, com gt~cintil' de 
juro~ M 5 até 6 •j. ao anno pelos primoi~s 
20· ann.os, ao capital que fôr reconhecido nece•· 
sario depois dos estudos previametlte feitos o 
sub~ettidos :i approvação do governo, :>.tri o 
max1mo de 10.400:000$ J'&l'a a con•trocr;iío de 
Ullla linha ferrea. de um metro d3 bitola, que 
parth•à do Pouso Alto oa de outro ponto da· 
estrlld11 d1 ferro do Rio Verde, que fór reco
nhecido mais conveniente, seguindo pehs im· 
mediações de Ohrislina., passará .pelllo cidade• 
de Ibjubá e de Pouso Alegre, e v~> terminar no 
Doura.d~nho • . 
. Art, 2. • Qa.e a conces>~o seja. feita nos pre

citados engenheiro civil João Henrique Cos
tard e Francisco Eugen'io da Azevedo ou à 
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companhia ou empr~za. por ellca organizada, 
ou a quem melhores'~nLag~ns offerecer, sen
do-lhes dada a p~e[eruncia. ·em ·condiçõe~ 
iguaes. 

Art. 3.• Os· eoacessionarios se obt·igam a. 
nonstruir o ramal de Ponso Alog••o aos Poço; 
d,ts Caldas sem gara~ttia do juros. 

Art' 4.• Aos concos<ionat•ioK s orli oppot·tuna
mento d:odo; a preforencia np pt'Olong.tmento d& · 
linha atô 2. cidade de Alfonas, medianto ac
côrdo com o governo e sob as llle&ma.s condi
ções e gar•nü"' de juros cst:ob~lccidas para a 
linh~ princip:tl. : 

Art. 5.• O governo terá o· diraito de resgate 
da linha ferrea e do ramal, depois de JO annos 
a COil tar do dia. da inauguração: 

§ t.o Dentro dos 20 :<unos da gat•anti:< pa
~an io em tituloo da. divid.!l publica e ao mes~no 

· JUro cl.a garantia, pu em dinheiro, o capital em
pregado. 

§ 2.• Depois dos 20 annos, pagando um ca-pi
tal co~respondehte á m~did~ da renda l iquida do 
ultimo quin'iuennio a juro igual ao da. garantia._ 
. § 3.• Si a empreza dcsiatir da garanta _de 
JUros, o resgate se forà em qus.lqtter tempo 
conforme a clausula antalledent~. 

Art. 6. • Ficam revogad11.s as disposiçõa3 em 
contrario. 
· Sala das sessões em 12 da Agoeto de 1882.

Barcro do Guahy.-Felicio dos Santos.- F. 
BeUsario. 

E' ' tida a. l!()gu.inte intel'pell~çio, para cuja 
discussão o Sr. presidente declara 'lue oppor
t uwunente nia.rc:<ri dia e hor.1: 

I nle?peliaçúo 

~aeremos qu2 se marque dia e hora para 
dirigtrmoa u.o Sr. minhtro da fazenda as se
gulntes interpel!ações : 

. 1." Fora saJ;lccionl'da e estav.a. em execução 
a l •J Í de orgamento provincial de Perns.mbuco, 
'l na tributou a ímportaçã:o r . . 

2.• No caso affi.rroattvo, ordenou o governo 
ao presiden~e daquella provlnct.a a. suspensão 
da mesma lei na parte relativtl aos impostos de 
importação~ 

P:>~o ds. camara dos dopubdos, i6 de Agosto 
de i8S2;.:....Gnmes de OaJtro.- Atl~rade Fi
gueira_:-?Duque-Estrada Teizeira. 

- o·sr. pr~sidente doolara que v~i.ge otlieiar 
. ao governo pedindo di:., hora o loga.r em que 
Su~ Magestade o ImJlOI'adot• se dig11o1rA receber 
·a deplit~ção que tem de· apresentar ao mesmo 

:. Aususto Senhor o aU.tographn da resposta a 
falta do throno. 
.. Em .~eguid• nomei:~. para a referida deputa
ção ~s Srs. Candido de Oliveira, Ruy Barbosa, 
Marllru Francisoo; Escragnolle Tauna.y, Olym
pio Valladão, Barão. do Gui\hy, Portclla, Bu
lhõea, Prisco Paraiso, Ab~lardo de Bril;Q, Al
meida Oliveira, Aristides Spinãti, Camargo, 
Uly1!9es Via.nn:>, Vaz de Mello, &ib:J.S, Henrique 
Mat·ques, Leop<:>ldo Cuuba, Theophilo. Paula 
Sottta, Lacerda Werneck, Cat•valho Rezonde . o 
F. Belisario. 

O Sr. Zama (pa.ra ugocio urgenle):
·Sr,.;presidente , .peço a.. V. Ex. que consulle a 
casa. si me · .concede 10 minutos de urgeucia 
par.t "P"-'sentar uon requerimento, que julgo 
urgente npre~eu\al-o hoje, sobre negocio de 
Illinh~ provincia . · ~ · . 

Consultada, a cnmara conced.9 a urgeneia 
requerida . · 

O Sa. Piu:sioENTE·:- Tem:; a !' ~lavra _ o Sr. 
Zama. · 

O Sr. zà:ma.·· co:ne,ça ~ ;eivando qu 1 a 
camara ha de f~zor-lÍte a jtisti.,a do reconheeer 
(\UG não tem por mo:\o algum p:-o:citrado abusar 
da sua • Ltençllo, ncm-occupado a tribuna. : •• 

O SR. MAtrriM FR&Ncrsco :-Ao . éoiltrari9; 
V. Ex. usa sJmpre dolla muito discretamente. · 
(Apoiados·.) 

O SR. Z,\MA ••• como aliás ~t·a seu direitQ 
e teria occasião de f~<Zel-o por mais de uma v't?.. 
Comprehende bem o valor do tempo e sobre
luuo no fim de uma sessão prolongada, como 
<asta. ' 

Mas, lendo o senado se occupado rapetidas 
vezes de negocio;; relativos ao i 4• districto elei
toralda provincia da Bahia e discutido osacon.· 
tecimentos que se tem dM.o na vi lia do Chiqu&
Chique, julga o orador de seu dever chamar a 
attenção d& camara para. esses acontecimentos, 
aos quaes se tem procurado da!" uma direoção 
que n.io é a verdadeira. 

OSR. PRISCO P .!R.AIBO :-Apoiado. 
O Sa, Zou. entende que esta. discussão,' ainda 

que a camara se mostre!quasi. sempre a.vêsaa o. 
oc~upa.r-se de negocias locaes, devia. anU!s ser 
aventada a.qui do que no se!llldo, porqus.nto, diz 
o orador ,somos os re,11resentantes immediatos d~ 
próvinoia o o U• dtstricto tem o seu illustre 
representante, que não póde ser menos inte-· 
ressado do que nós na cons~rva~ão da ordem 
p·o.blica, na harmonia. dos habita.n tes da.quelhs 
l'egiões, em fazer dominar c pl'eYalecer nellas 
o imp2rio àA lei que, desgraçadsmente, ha 
longo tempo parece t~r-se dalli aueentndo. 

Nota o orador ~lle não se tem histo6ad.o com 
-verdade os tristes 'aconteeimen\oa que s0 deram 
naquella localidl'de; tem-se procurado dar-lhes 
um a..pecto politico que não devem t~r. 

O Sa. Prusco· Puu.1so:-Apoiado. 
o Sa. Z.m.( diz que é pl'eeiso qoe historiem

f e as e.ouao.s como ellas ee !deram, sem paixão, 
para poder·se chegar ao conhecimento da ver
dade e ao mesmo .tempo promover a punição 
daquelles q,ue forem verdadeiramente crimi
nosos. (Ap!nados.) 

Nota que nas disenssõea do senado se tem pro
curado altt·ibuir a autoria de taes acont ecimen· 
to• :LO juiz de direito daquella <iomnrca, Dr. ~s
siuo Lima ; tem-se procurado . tornar a este 
m_qgistrado responsavel p~ elle& mas devo o 
oroldor protestar em . nopie da provincia toda, 
devo protestar em nome da deputação b thiana- .. 

o· SK. RouoLPBo DAJo."TAs ; ,-. Apoiado ; esse 
mo.giatrado foi somprc a.lli a gau.uLia dD. p~z . 
(Apoiados-) _ ·. 
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O Sa. Z.uu •.. e em seu proprio ~ome, po~q~e ]. parte tomar_m> n?>Ses ~co'!-~imentos ·e . que, · 
pcSSOlllman~ conhece e3t~ "'"gistrado, doeU.- _para bem. dt•er_, tmposstbÜt~ ."' aut.ol'ldo.do 
rando que e!le, nem só s.gora, como a~Les, n~.l de cu':lprtr o seu dever por '?C~astio ~quelle 
con.correu alli para a s.l~ra.'ç~o da ordem-~apo~a- i as~s.ss1nato. Refere-ae a_o eapttliO Antomo Jo~
dos); pelo contrario, desde. que o (!)ver no .o no- 1 gutm de Maglllhães, hoJe deputado à. aes.~mblea 
meou para aq uella &niiárea, teiri sido uui ele- -

1

. le:;isbti v a provincial da Bahia e ent!o adjunto 
mento do ordem, uma garantia p~ra todos da pl'omotoria. publioa. daquellg, como.rel'. 
os habi~ntes daquellas regiões. (Apoiados.) . O Sn. Pntsco P.uuxso:-Au.tor da carta. qu~ 
• O Sa. Patsco P auso:...:E foi nomeado como foi lida no senado. • -

pacificador: (Ha o~tros apartes.) 0 Sa. Z.\htA diz <tue eão as ea.rba escri· 
O Sa. Z.uu díiserva qu3 o Dr. Cassiano phs .por este homem, que não conb.ece pessoal~ 

Limu. não .e um magistrado politieo, como se mente e a quJm não· deseja f112er inju~ti~a. al
tem dito no s3nado, e a prova di~so está em guma, que tem. dirigido o procedlmento do 
qus, quando o pt~rtido . conservador em 1858, illustr~ sen.adôl' a <tuem:' se refere e de outros 
na,.~)l~ascena'io, fez taboa raz,~ &~ todo~ os <tU& se têm oc~upado do a~sumpto; mas ·não 
ompragado3 de confiança d& provlnCJ.a.. . . . 'pôde ser esta uma base em que Q governo se 

o ·s11.. Prusco P.!..JU.tso :-Eile foi um dcn s:tl- firme para proceder como fór d·e direito em re· 
ndos. !ação aos n.egocios de Cbire-Chique. 

O Sa . . ZAMA • • • essa magislrtdo foi res- No meio de Loda. a i.scusaãv npl.l\ que se 

Poitado e c~naervoa-sa dur-lntc os i O annos t ' m por alvo a remoção do juiz de direito da 
CJma.rca., o Dt•. Cassiano de Ltma.. Com a fran

desse 'dominb como promo\ot• publico d~ co- queza g_ue deve aos amigos qae governam o 
marea dG ViUa Nova, n o seu procedimento t~m !l;;pecialmen~ ao· nobre nrinütro da justiça, a 
sido abonndp por gregos e troyauos, sem dis· (!uem i'ras\s consideração politica e vot& a 
tineç.Zo de cór. m:>.is sincet'll amizade, declara o Ol'ador que não 

Não se póde, })()rtanto, snppor que um devem de forma alguma concorrer para wn aeto 
h.omem , (\ue tem ·um pAS8 <do desses, se tor- de manifesta i njustiça qual a remoção desse 
nasM da nóito· pan o dia·nm. juiz partido.rio, , 
in·capaz de comprehcnder a altura do aeu dever Juiz. 
c da sua_ posição. (Apoiados.) O SR. CuN:mrao DA Rooa.~:-E' magistrado 

· · muito dhtincto. 
Os acontecimentos de Cb.iq_ue-Chique silo re-

feridos pelo-officíe.l commancfante dn. forca abi O Sn.. JuVENcio ALTES E ouTRos Sas. D:c~ 
destacada, eomo ellcs se d er.un. As desoro~ns PUTADOS : - Apoindo. 
tl'.wo.daa re~ultaram de um gra.ve a.JluainatG O Sn. Z4li1A obser>'a que., s i querem ma:rcbar 
p raticado em pleno dia dontro da villa, tendo com acerto ·e eonheeer o. eauQA verdadeira dos 
sido o ass>~ssino protegi~o JY.>'l' pQS3oas impor~ tristes aeontecim-.ntos qne tàm anlntado al
tantes dnqnella localidade e a a utoridade poli- gum tempo a esta parte certos ponto11 das mar~ 
cial imp:Jdida, por consequencia, de reali~ar a g-.ns do rio S. Francisco, procurem na cidade 
captur·a dolh, como era oeu dever e como era da Ba.rra, porque, si ha magistradP politico que 
sell deaejo. prima em moatrar-se partido.rio procurando 

Não toma a si o encargo de ~bonar o oí!ici:tl exercer o predom.i.nio soberano n&quellas para
de-policia, que Já ostava. d~\tncado, nem elle ê g ens, á o jniz de <i irei to da Barra; Dr. Luiz 
fei tora do partido l.t'beral. (Apoiados.) Vi:~.una.; 1ue tem sido a alma de 'todo case 

E' um official que já pertencia ao corpo po- IUOvimenLo e para o qual chama o orador a a~ 
liciu.l da 'R~<hia o que tanbo. contiança in•pirava tençi<o do g~verno. 
ao govnrno conservador que nos dia~ lutuosos, Não diz que eats ma-gistrado tivesse acon~e
por que passou a cid&de dos · L~nçóos,. foi esco· lbado os lamentaveis acontecimentos de que se 
lhido paro dele~ado naquGlle termo. tem tra.tado; mas aquelles qae procuram ser-

O Sn. PRISCO PAII.AI'SO ~-Foi da inteir& con- vil-o, indQ além da vontade desae lll&gilltrado, 
:!lança do governo .conservador. tem-J;e.desviado por tal modo a produzir -aqu.el-

. ~~~. . 
os ... Z.-MA observa que,ai ellenlOé tão·bom Deye lembrar aos SE!@.S collegas de deplllaçilo 

eomo era para das9j~r, os libel'l>.es só tem uma qne, durante o g.tbine"te 5<ie Janeiro, ignaes 
· cv.lpa: é de hater~m toler.tdo· e conservado ·nos à.eonte"Cimentos se deram, mas 0 governo .pôde 

eorgos de confiança todos os agentes nomeados por u1u p&radei~l:>, designando coma.rca ao Dr. 
pelo governo conservador. · Al-fredo Machado, que c·om aquelle juill de di~ 

O orador faz inteirá justiça às. intenções <lo rei to dirigia os negocias politicos d~quellas re-
nobt·e s~nador pela Bahia, o Sr. conselheiro gíões~, . 
Junqneil'a, e está. CO!lvencido de que S. Ex. O oradoi· de al g uma fôr ma previa que esses 
:lgit:lndo eata_lfl'_gti,O. 'no recinto do sena:Jo,_ aconoocim~nws.se duiam. "Com a ~a.nqueza quo 
não teve outro fim' sen'lo procurar pelos meiJ>S o· cara'Ctsrru d1a;e ao nobre prest<lente do con
ao ll1U ·alcance·concorrer com o gOverno .Pª'ta ' selho, quando· administrador da Bahia, que não 
o restabelecimento da oTdem e da. tranquillidade ·tinha sido fGli~ indicando ao governo o Dr.Emy
publica naquelles logaJ.•es; mas deve notaT d gdio . .l'thrtins de Azevedo Sã para juiz municip3.l 
cama\'a q\\C o m-.esm() illust\'e senador tom-~e de Piliio Amado. 'Foi promotor dnrallte o dom.inio 
?h·igitlo po~· ·informações, que d~ fól'Illa_ alguma t conservador ,tinb.n creado _ini-inif!'Oe'poderooos du. -. 

· podem ins!.Hrar-colifiança.,porque partem e:ta.eb.• tante o tempo da sua p.romotorta, é 11a callllll 
lllénie do _n"tna. das entidadés, que mai"s Vi.n que s~ ia estabelooendo n.aquellas rêgiõ~s, não 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 00:27 +Página 10 de 26 

Sessao em 17 de Agosto de 1882 5 

era acet"ta.da a sua nomeação. Ora.,~ nDmea~ Ora., emqnanto o governo 28 de Março re
do Dr. Aze~edo Sá fez reviver as e•pe- commendava. a toda.t< "" autoridades que não 
ranças de domínio, sempre nutrid&S pelo Dr. tomassem. parte no pleito eleitoral ; quando o 
Luiz Vianna., que proc11rava. e>tendet• •ua in- paiz observou a imparcialidade do governo, que 
fluencia desde a Barra até o Jo~zeiro. preferia. a derrota a. 'uinli. victoria por mdo da. 

E' eonhecido que o Dr. Lniz Vianna tomou intenenção; não.pódepassar desapercebido que 
parte aetiva no. u!tim3. eleiçãJ; se bem · t do> uma a.utorida.de intorricasc por tal modo no. 
qué quem mais interveiu na. eleição do 14.• dis- pleito eleitoral, chegando aa pontq de reunir 
tricto foi o Dr. Luiz Vianna em favor da can- individuas a titulo de gu~l·,las nacionaes,-quan
didat ura do Sr. Buào da. Vil la. da Barra.. O do actualwente a gmU-da n :cional não pódo ser 
nobre deputado não póde ser responsavel por a.qua,~ela.da. senão em circum•' ancias determi
isto; entretanto a. altitude do jui·. de direito não nada na lei, 
se limito11 sómente a promover a candidatura. do Algnns dos nobres depubJvs pel.\ 811aprovin
nobre deputado, tomou parte tão activa que niO eia conh.ecem os Jw:rnens d:tquella localidade.; 
·hesitou em confessar publicamente, no JornaJ 0 orador conhece-os. J\M"Iicularrnente, :e venoo; 

· ào Commercio da côrte. To IRa a. liberiade de attri'ouir a autoria desses acontecimentos-·, id,. 
ler .á camara um trecho de um artigo desse tenente-coronel Manoel Martiniano da França 
magistrado, d~ta.do de 20 de Fevereiro e po~ Antunes, .; seu dover, dwnte da rcpre~entação 
elle assignulo, dirigido a Sua Magestade o im- nacional; fa1.er sentir que esse eavalheiro não 
pera.dor, ao Sr. ministra d~ justiça. e ao Sr. é capaz de fazer 0 que se lhe imputa.(Apoi.ulo$.) 
Dr. Marcolino Moura. 

Os nobees deputados, não falla dos seus co- E' um homem que não só entretem relações 
religionarios, mas sim dos seus adversarros, de amizade muito honrosas ; como honra-se 
conhecem o Dr. Ma:roolino Moura, sabem que com a amitade do Sr. Barão de Cotegipe e 
a.g.uelle cavalheiro é incapaz de uear d·e ru0ios muitos de seus ami~o~. 
v10Ientos em qualquer emergeneia de su~ vida.. O S!l. PRrsco PAru..rso :-E <iUe viu a sua. 
(M uUos apoiados.) fortuaa saqu11ada naquelles loga.res. . 

O SR. PRISCo P.uu.rso!- E nunca. precisou O Sa. Zuu. diz que tem sido victima nesses 
desses meios para vir a esW._eamara. (M.,.itos acontecimentos e niio algoz. (Apoiados e apar-
apmdos.) tes .) 

O SR. ZAMA diz que o Dr. Marcolino Moura· Par~ terminar ,àiz o orador que é conveniente 
tem elementos na.tura.es e não cogitou jámais que a camara saiba que este cidadão; a quem 
desses meios indecentes,d e que nenhum homem accussm de ser o autor dos tristes aconteci
de bem póde lançar mão; entretanto, antes m.entos que· se têm dado em Chique-Chique 
mesmo de ch1gar á capital noticia do resultado desde longa dato, desde muito antes da cipoca 
da eleição se propalou adrede o boato de que o em que e1les se deram, estava a. longa distan
Dr. Ma.rcolino Moura havia reunido gente ar- ci:1-, no termo de Sento Sé, ao lado de sua mãi,_ 
ma.da. no Chique-Chique. que ha.via ~e1·dido dous filhos,. consoland&-:.. 

· Interrogando o nobre pt•esidente do eonsdh.o naqllella. a11lizçiio. 
ao orador sobre estes factos, ao volbr do inte-
rior, disse a. S. Ex. que não havia. nelles ftm- O orador diz que aquelle cidadão teve lanla 
damento, 9 achou depois a. explicação na cor- parte naquelles acontecimentos coma a. têm oa:· 
respond~ncia. do juiz de direito a que 15 , refere. que neste momenlo se acham a discutir este 
Esse juiz dJ dirúto queria a todo o tramê qne assumpto · 
o seu cn.ndidAto ~ivesae diploma, o para j usti- Fique o governo iniperial sabendo qu~ não 
ficar o3 a.ctos prop"'l'atorioa do processo da apu- são tl3ses que se apontam os respon~a.ve1s ~o 
ração, inventou o boato da reuniã) de gente triste e.>tado daquellas p~ra.gens, e ~mda .m~1s 
ar1n~da, attribuju ao Dr. 11. MoU!'a o plano que, si o governo.quer restaurar o 1mper10 da 
dP. coagir a apu1•açã.o para justificar os recnr- ·lei uaquellas regiões, não so preoceupe em re
sos de que elle se cercava a titulo de ganntia mover Ulll magistrado da ordem do Sr. Dr. 
a.o cumprimento da lei_ Lima preoccupe-se porém em remover a alma 

0 Stt, Pa!SCO p A.RAtso: _Reuniu a. /Z'Ual·da. de t~as aquella.a conspirações politicas, o 
nacio=l fóra do~ termo> da. lei. D.r. Luiz Via.nna. Si o govarno pr.aticar este 

acto ver:i. si a paz se rastabelece ou não nas 
O Sn. PttESIDENTli::- V. Ex. já excedeu a() lllll.r~ens do do s. Francisco, porque ella 

temp:> marcado. alli ~ó é alterada quando os juizes não sabem 
O Sa. ZA)tJ..dizque ve.i t~t·minar (l6)' colloc;u··se na a.ltul'a. de seus dever!>$. 
« Convoquei todas ns autol'ida.des, G de e.ccor- Vem :i. ma""'' .; lido, .apoiado, .posto em dia-

do tomei tod~ as providencias em bem da ct1ssio e adiado por terem 'ffe<\''â? a. palavra so 
ordem. Srs. Aristinoq Spindola e lir3'1ijo·'Piuho, o se

« RBuni os homens mais conceituados da. lo- guinte 
calida.d~ {libera.es e conservadores) .<'l fiz ·lhes 
ver aimroinencia ·do p·erigo. · 

«Todos es mnm no íinne praposito de t'aran-· 
ti~ a. antoridade e vela1• pGla. paz. Requisitei 
cem praças da gna:rda .nacional, e m~ndei 
aqual'teb.1' .a qnMi llilUL leglla de dista.ncia, e 
ésplirlii'o aia: h ~llt~tnl'Dfl~. » 

Requerimento 

Requeiro que se ~ ail governo cópia ds 
todas as communica~ões ofliciaes reeetndaa da. 
Bahia sobre os oaeonteeimentos· da viila da Chi
que-Chique. S. R.- C4s11.1" Zama. 
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o SR. BARÃO DA VtLLA oÁ BAl\Rt .. pede, e a. . :f(uo o juiz .de :diraho de Chiq~e-Chiqu~ pro-
eamara cóncede, urgoncia por 10 minutos P""' tegu. e •:ça.ndaloli&mente a ·c~ndt<h~ura do Sr . 
. responder ao Sr. Zama.~ ., . . . Dr. Ma.reoiino, e facto hoje notorio, e que não 

&o!Tre duvida. 
O Sr. Barão .da. Villa. da O Sr. president2 do conselho, pllra quem 

Barra.;-Sr. preliidento;•eu tonho do easJ ~ppello; entl!o presiden~e d:~o província d" 
pepse.do dci~do <lo_fa.llar,. resl:'eito dos n~go- Bania,. Mó dcmittiu o agen te do correio do 
aios do Chique-Chique, porquanto, havendo Remanso,q)le, sob a pressãO do dito juiz, reteve 
apresentado um r.equerimento, que fico?- adi!'-do, os reeursps ~eitoraes, impedindo que subissem 
~guardava; occastão opportuna pnra d•seultl-o. ao oonhecimento da rela~ão do diatricto. (Co,_ 
~~'-" • com agr.>davol sorpre&A, vojo "30"" que tsstaçlfe$ 8 apartes.). 
a.lguem, eem espenr pel& mesma opportttw- · Tenho perfeita convicção do que digo ; os' 
dade, quiz ,;.pres.~ar tal discasaão. b d , _ _, · · 

Digo isto para. que não se penso que, sendo no res epu._os "demonstrem o contrar1o, s1 
eu 0 de1mtado pelo 14• districto, talYe:r; por mo- p11derem; e o !a.cto é t.lnto mais convinc~nte, 
tivo .mono•· eon.fessavel, nilo ~ncetava seme- que, afim de serem aquelles rec·ursos presentes 
lbante discuasão. a.o respectivo tribunll, foi mister que o Sr. t O!l· 

Nestes termas, regosijo-me~obremodo que de selheiro · Paranaguá expedisse ordem expre~sa. 
~ a· t"d 1 t 1 ta Isto, porém, contrariando .M' face o juii: de 

prompto 0550 IBC\ll 
0

• v 8 0 que, n t·:n s aa direito, este, decididos os r ec!lrsos, & s.en.ck~lhe pala.vrM proferida• pelo Sr. presidente do C<Jn-
. selbo, no senado, dando como mPdida 1·esolvida. aprese1113dos em tempo os competen~a aceõr

& necessidade da remoção do juiz de direito do àllos, não qu:z uelles esc"rever o-cump~a-se-
c · ch· · 1 a· 1 · senão depois d~ eleição, com o in.tui~ de ln

blque· Ique, JU gnva uspensave act1Var 0 utilisar o; ,·otos doa eleitores malldados ad.mittir 
momento de ser discutida a. materia; e es!a.va 
1830Jvldo a reservar o que linha a dizer pa.ra como Iaos pelo tribunal dl relação. (Cru:;am-s8 
quando cheg.•sse a vez do meo. requerimento. muitos apartes.} 

Como, porém, se ttata de historiar· os factos, Como evasiva, disseram aqui os noas011 anta· 
vamos tambem fazel-o por nosso turno ; tanto gonistas que a. distaxci~ não permittia tal 
mais q_ue o historia.llor que acaba. de sentar-se apresentação em tempo habil. 
n!!o fo.l nem exac~o nem fiel em sua. n~>rl·a~ão. A verdade, porem, e que, recusando G juiz 

Oa su~cesoo~. do Chique-Chique datam de de àir~ito pôr o-cumpra-se- nesses acaórdli.ôs, 
.IJiais·tsmpo; aggr:l.Varam-se, entret~nto, no en- foram elles apresentados no collegio eleitor.,!, · 
sejo· da. quadra eleitoral, em Outubro do anno e; ·portanto .•. (IIruzam-se muitos apartes.) 
proximo passado. Eu ouvi fullar o nobre deputado c niio dai um 

O nobr~ depntado, que se .esforçou 110r tornar aparte, pedi a. pa.l;wra.; si a. minha. e!>posição 
aalieilte a pr~tendida. protecção, qui!, diz, am- não õ Vl!rdadeira.; peçam a p~lavra o. próvem o 
pa.L"OU a minha. C~ndidatm•a, por que Bão pro- contrario. 
cedeu dl\ inesm.a. maneira a reEneito da candidl\- Com clamores nio se atful!!:e a resultado lo~ 
tura do Sr. Dr. Marcolinó V • · -gico; o cu, quanlo a. mim, não tenho ne~-

0 SR. ZAMi dá um aparte. dade de confundir a verdad~. . , .. ·:· 
O Sn. BAaXo M Vrtt •. \ lM: BARM:..._ o nobre Ent~ndo q lle em tudo qn~>nto o nobre d.e~u-

deputs.do declaJ"Ou que o protecto~ da minha tado d1sae nã:o ha fundo nenhum de exact1dao. 
candidatura era F ••• , mas nl!o enunciou quem I O Sa. Z.urA protesta, e diz que conhece os 
e~a. o protecwr da. candidatura do Sr D~. Mar- homens o as cousas. 
colino; nem tio pou.~ !l,ttem .estava. ao lado do ' o Sa. BARÃo nA Vtu.A nA BA!.llA : - ·Mais 
tenente-c!lronel _Ma.rt~Jnano, a .frei!-te da. horda uma razão ara saber ue 0 Sr. Dr. ~b.rcolino 
de ·assa.ssmos, nao ele1to~es, roa.a ~udos adrede estava plei~a.ndo a ele'}çiio de mios dadáa ·com 
da seTca de ~anta Ign;aow pa:a perturl>~ d:>. 0 ton ,nto-coronel, qne solilre a vilh de Chique· 
ordem Jtll. v1Ua. .de Cb.tqu~Çbtque; ~<:_m . ti.Ml- Ohique ern a no i to do dia. 31 de Outubro 
mente quem fot que no dia. da el~Jçao, em a • • · f do d · ' 
,:~oi te da 3i de Outubro, ahi co!llllletteu os as- &ltron um eorrllho desen rea e a!lll.88lnos • 
.assinatoe, cuja noticia. consta officialmen~. O Sn. l cNActo MARTINS :-0 Dr. Mat·oolino 

O SR. P1usco PARAIS~ dâ um aparte. não é capa.z disso. ' 
o Sl\. B.o~.aÃo 0 ,1. VrLt.! oA BA.lllt.t: _ Não Ou'l'llo Sn . DliPilTADO ·,-Acweaçass destas 

digo que foi el!e 0 proprio a3sassino ; mas fotil.ID devem provaMo immediatamente. (C:!-uzam
os ·assassinatoR perpet~ados por gente qllO lhe se muitos ap~rtes e o z,., presiclente rec.lama 
obedecia. attenção ·) 

Em todo caso, esúmo muito o apute, porquo O SR. BAR7.o n,t Yn.I"l D.!. B.utRA: - Ghe-
abre espaço a. q~e me occupe tambem·com a· gado o dia da eleição, e não tendo po~ido have~ 
&loiçiio de Chiqu~Chiquc, a qual aqui se quU: a.oeôrdo entre o• grupos que &e contrariavam, 
fazer pas&a.l' .como inteiramente pun e invi.o- nada se fez; soltos então nessa noite na villa 
lada; apeza:l' de qlle teve !ogar no di2. f de No- de Chique-Chique os assassinos, eUes Perpe
vembro e não no dia 3i d~ Outubro, 111arcado tranm 1ogo tres morles, e ·eom as suo.s corre
por lei; 10endo, con'!eqnentemente. eom e vi- rias fizeram subir so . a.oge · o lerro.r da. popu-
dencio. nulla, até aõ por iaso. la.çio. . 

De.vemoll .fulla( a:. verd11de, senhores, porque Çontinu:.ndo estes ex~essos; e reoqie.ndo-.se 
o palZ so:ffi'e, prmctpalmente por nâ:o se dizer . ate que a povoação fosse sagueada, entende
a verdade. · · I raro oa inter0sse.dos que era melhor pôr fim à 
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crisê, e, mediante coll\'enio, no dio. 1 de No
vembrG, decidira.m· o eonfliéto, dando-me a mim 
60 voto3 e ao Sr. Dr. Mar colina 1.40, quando 
antes o ac.côrdo ajnstado fi>ra dividir igualmente 
entre ambos o numero total dos votos. 

O Sr. D~. :Marcolino est>wa presente·; e, pois, 
aendo assim, c.omo c.on~entin que tal hot"da de 
assassinos se.lteasse a vill11. de ChiqtJ,e-Chique 
com tão violentas· incursões, si ·ene é, como se 
diz, um homem paci1ico, e muito mais · estando 
ligado em perfeitll. h~rmoni.a com o tenente
coronel Martiniano ? (Cruzam-se muitos apal'
tes.) 

Senhores, cumpre, é verdade, não nos guiar
mos por informaÇÕes que procedem .de uma só 

, parcialidade entre duas que contendem; tão par
ciaes são umas corno out..as, e acertado é seg11ir 
um meio termo. 

Mas não é esse o caso agora. Em geral, quem 
é candidato e põe-se a. correr o districto , pro
mette tudo e a todos; mas, ai é!derrotado, nega. 
sempre esses e mit:ros ·~:s::pediBntes raprova.dos, 
q uc empregou na. occasião. Taes deneg<Lções 
Lambem nada provam. Assim pois, eu não ar
gumento com ~preciações, mas com faetos. 
· A eleição do Sr. D~. Marcolino era tão for
çada. que o presidente da provincia. tendo de 
cohibir· alguns d~smandos que •e fizeram p~ra 
sustentai-a, Jicou até mal collocado. Com effeito·, 
o Sr. conselheiro Paranagui manteve-se, c 
mostrou-se digno do lo~ar que occupava.(Ap~ia
dos. )' Mas, ~ro r~compens,,. soffreu logo oppo
sição da folha do governo, ·que começou a gue•·
re~-o. (Cot>testações.) Sinto não estar l,reve
nido, porque alias teria traúdo, e .aqui leri~. o 
trQcho do Jornal da. Bahia que prova· o que 
acabo de affirma!'. (H a díve1·sos apartes.) 

O SR. Par:sroENTE :-Peço ao nohre depu
tado que não re~ponda aos apartes, senão a di~
cussilo Lorna-se interminavel. 

O Sa. BAaÃo uA VrLLA uA .BARRA :- Não 
eetou responde11do a apartes, estou espera11do 
que ellea acabem para eon tinu~r. (Riso .. ) 

Em summa, tudo se dQcid~ po~ absurdo: credo 
!7"-ia quid absurdum.. O juiz de direito da 
Barra. tem conservado ~empr~ em paz a sêde de 
suajari!idicção:logo, deve s;r removido. O juiz 
de, direito de Chique-Chique tem pa-to cri
minosamente em contiagração a sua comarca.: 
logo, deve ser mantido. (Riso.) 

Taee são a.s canclr.sões a que cheg-a o nobl'e 
deputado ! Ora, isto é uma mordente ironia, um 
contras~nso manifesto, um flag-rante abnso da 
hoa fé do publico! (Apoiados e apartes.) . 

depois que elle viu perdid < 0: sua eleição, ainda 
quiz jogar a ultima carhda, que era esta. (Ha 
díuersos apartes.) 

Com isto quero dizer que o jiúz de direito d1 
. Barra. ot!iciou ao presidente da. província pedindo 
proYidencias,logo que tevP, noticia de que inva
sot·e• de Chique-Chi<jue marchavam em armo.s 
sobre a cidade da Barra, afim de violentarem a 
mesa apuradora. Em consequencia deste officio, 
a prcsidcncia da província ordenou que se pNs
ta.sse a força necessaria, a qual, é certo, foi 
requisitada, e, á vista da po1·taria da presiden
cia, foi posta â disposição das :autoridades da 
Barra. 

O Sa. Z.uL~ E ouTRO Sa. DEPUTADO :- Não 
ha tal portal' ia. 

O SR. BARÃO DA V!LLA DA BAP.l\,~ : - Pois 
eu a tra•·~i (i).· Já. se vê, portanto, que não se 
cog·itava mais da eleição, porém só da apur,çlío 
das acta>," e pois a força era unicamente para 
garantir a mesa apuradora contra os premedi
tados attentados á mão armada. 

O nobre deputado disse que Chique-Chique 
estava bem; mas depoi> veiu a questão do Ana
cleto, que transtornou tudo. 

Isto jl> foi· respondido a·e uma maneira tão 
cabal, que parece incrível que se ponha .. eit.e
radamente em discussão, salvo si por innocen
cia •e quer fazer crer de novo que esse Ana.
cleto, que era um bDbado, que est.wa processa.~ 
do duas ou trcs vezes. . . · 

O Sn. ZAMA: -A sua urgençia prolon-ga.se 
mais do que a minha, 

O SR. R<.alo DA VrLLA DA BARRA:- Não ha
vendo phenomeno physico, a re~cçãG sempre é 
maior do que a acção·. Quando um mosquito nos 
morde, não se morJe o mosquito, mat~:~-se. (H i
laridar1e.) Sim, a lllOl"'e desse ."'-nacleto, posso a 
inn•ul'l. e de todo insignificante, nunca serviu 
de motivo à invasão da. villa. pelos faccinorosos. 
E' conto inventado depois do facto, para. fazer 
face a uma em~rgencia de occasião. Si a morte 
de AnacleLo deu motivo para cercarem a villa. 
de Chique-Chique, pot• que IQQs energumenos, 
em -vez de buscarem o criminoso e do vingarem 
~·morte de Anaclato, trataram de saquear e in
cendiar a povo•ção, sem cut·arem de outro in
Lento~ 

Foi di to que da Barra é q·ue parte o ele
mento de desordem, mas a. Bat•ra. está oro 
em paz .. Foi dito quG, tendo sido recomrnen
dada a liberdad~ da eleição, o juiz de di.,. 
rei.tG a~ Barra aquartelou cem praçM! •. Fel-as 
aqu~rtelar, porém, depois da ~leiça:o, por oc- · 
casião. da apuração, afim de . evitar a invasão 
daquella cidade pela força armada. de salt~a
dore$, que de Chique-Chique premeditavam 
p:.ssa~-se à Barra, afim àe il.ict~r, <Ob am~aça.s 
de lrlorte, os termos a,.quella apuração, co:uo 
bem sabe o Sr. Dr. :Mar~olino. Eft'ectivamente, 

O asserto nem sequer é decente, pois jà foi 
respondido de modo tão eat11gorico, qne admira 
a coragem do nobre deput~do om reproduzh· 
est'l. evasiva. A par disso omitte, entretanto, o 
nobre deputado o facto de ter o delegado de po
licia, em vez de perseguir o criminoso, com a 
sua força dê 50 p~.as, feito jnncção com os 
fnccinotas aos invasores da villa, sob p1·etaxto 
de não pGder resistir-lhe, visto o seu grande 
~tumet•o. 

Ora, nestas ch•cumsta.ncias, si o juu de di
reito é, com"o· diz o nobre deputado,· um ele
mento da ordem, por que não se tra.nsfarj.u 
ao theatro do3 acontecimentos, conforme lhe 
fóra . deLerminado peb presidencia da pro
víncia 1 
D~ que mod0 se pOde e:.cplicar q_ue o juiz ~e 

direito, desobedecendo a seus superwres adm1-
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niatradorcs, Se tenha conse~va.do ausente do I . Procedendt)-se á eleição de 1° vice-presi
logar durante ta.es succes110s Y Só si foi já com. dente, rceehem-sG i7 eednlal!, obtendo voto• 
dólo para dize>· : eu não sei disso, !avó aR os Srs.: 
"llllnha.s mãos ! 

O Sa. PusiDENTE :-Lembro ao nobre depu
tado que j& excedeu 18 minutos da hora. 

(1) DOCUMENTO~ QIJE SE REFERE O SR. BAKÃO DA 
VlLLA DA B.URA EM SEU D!SCUMO 

A eleição do 14o distl·icto 

Em 29 do p~ss~do dirigi.ll a presidencia da 
provincia o sego.inte officio ao coronel com
mandante do corpo de policia: 

Pelo officio que acabo de receber do Dr. juiz 
d~ direito da. co!Xlarca ds Rio S. Francisco 
consta que se . ilirigira para a cidade da Barra 
do Rio Granda uin gr11po de malfeitores com
mand&do pelo criminoso Valentim Pereira Mar
ques, de cujas intenç!íes sinistras tnd9 se deve 
receia.r, propalando-ae o beato de que pretende 
invadir aquella cidade e pôr em coacção ajunta 
apuradora da eleição de um deputado á assem
blea. geral. · 

As autoridades locaes melhor informrulas, re
ceia.ndo a. imminencia do perigo; requisitaram. 
auxilio da_guard& nacíon>l para. pre.-enir qual
quer confhcto. 

Cumpre que V. S. ordene ao tenente Manoel 
da. Silva. Cardoso que apresse a sua marcha para 
Chique Chique e que, no caso de se haver rea
lizado qualquer distllrbio ou perturbação. da 
trauquillidade naquella comarca, c.omo era de 
esperar, auxilie efficazmei:lte s. acçio das auto
ridades na perseguição dos criminosos, podendo 
passar-se para a referida comarca com todo o· 
destacamento ou part~ delle. 

Ontros.ím, rec)mmende V. S. ao mesmo te
nente que, no ~so de ser preciao, requisite a 
forsa q_u~ .i ulgar necesaa.ria dos postos policiaes 
m:us VIZinhos. 

Neste sentido V. S. expedirá aos ~espectívo~ 
commandantes as convenientes ordens. 

O Sa. Jo•li MA1Ua.-mo (pe~a ordem)· re
'lner que o Sr. preaiden.te consulte á camal'llo si 
lhe concede llma urgencia. por meia. hora, de
pois da. eleiçlio da lliesa, pa.ra. tratar de nego cios 
relativas á pra'rincia. de Pernambuco. 

. Cawmltada, a. camara negou a urgeneb. pe
dtda.. 

ORDEM DO DIA 

BLEIÇÂO DÀ li!ESA. 

· Procede-se á. vota~an para preeidQn.te. reco
lh~m-se 99 eed11las, ob.tendo votos os Srs.: 

votos 
Lima Du.arte •.. , •.•.. , ....... 130 
~orto;lla .•••. •.· .•.•....•••..•. : ~ 
~tlm FranelSco. _ . • • . • • . • • . • • i 

!:m branco.. . . • . . . • • . ... • . • • • . . i 

votos 

Rodrigues Juniot•. . . • . . . . . . . . . . . 44 
Csnlào •.•.• ; •..••••...••.•.... H 
Barão da. Villa da. :Barra......... 3 
AffonsG P enna. .......•.••. ·. . . 3 
Andrade t'igu eira. . • . • • • . . • • . . . 1 
Pereira. da Silv............. . . . . i 
Em branco...... . . • . . . • . . • • • . . i4. 

77 

E" acelamado i> viee-preoidente o Sr. R~dd
gues Junior. 

Procedendo-se a eleição de 2o vice-presi
d~n te, recebem-sa 75 cedulas, obtendo votos 
os Srs. : 

votos 
Moreira de Barros.-........ _. . . . 47" 
Barão de Anadia...... •. . . . . . . . 5 
Candido de Oliveira... • • • . . . . . . . 3 
Rodolpho Dantas............... 2 
Camargo ...••.••• ·-·.......... i· 
Barão da Vil! a dá Barra. . . . . . . . . i 
Gomes de Castro ••..•.••••...• " 1 
F. Belisario.~....... .......... 1 
Affonso Peuna.... . . . • . . . . • • . . . . i 
Em branco.. • • • • • . • . • • • . • • . • . • • 13 

75 

E' acclamado 2• vice-presidente o Sr. Moreira 
de Barros. · 

Procedendo-se á eleição Ne. 3• vice-presi. 
dente, recolhem-se 75 cedula;, obtendo voto> 
os Srs. : ~ 

votos 

Camargo ••••••••.•••.••.•••••• 52 
Candido de Oliveira........ . • . • • 6 
Barão de Anadia... .• • • • • •• • .• • 2 
F'elisberto •...•••••• , • • • . . . • • .. 2 
Paula Souza ....•...••. ; .•. , • • • i 
Silva Mafra ... , •.• :.......... •• 1 
Gomes de Castro. , • ., •••••.. , . • . 1 
Em branco., ..... ,, •••.•.••. ,. · 10 

75 
E' a.cclamado 3• vice-presidente o Sr. Ca

mnl.'go. 

Procedendo-se a eleição de 1• secreta
rio, recebam-se 77 cedulas, obtendo votos os 
Srs.: · 

votos 
Matta Machado......... • • .. . . . . 55 
Vi&ira de Andrade._ . _. . . . . . • • • . t 
Bulhões........................ 2 
Em branco ••...•••.•••.••...•.• 19 

77 
99 

E E" acclamado i• secretario o Sr. Matta Ma-
• acclaniado presidente o Sr. Lima. Duar.te. che.do. 
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Pl'Oeedendo-se 
rcce bem-se 75 
Srs.: 

à eleição para 2• secretario i De fado não ê aquella província a unica que 
cedulas, obtemlo votos o i' :em~s1 julg~do autorizada a crear impostos de 

· lmrorto.ção. Este ma.l é geral no paiz; hav~rá 
1 tal•·ez eKcepçii:o, mas o orador não a eonhece. 

Ribeiro de Mene~os •.•....•••••.• 
Em branco ... _ ................. . 

votos 
52 
Z3 

UMA Voz:- Ha, é a provineia do Rio de Jfl.· 
nei1·0. · 

(Ha outros apartes.) 
. 7~ 1 O SR. GoME' n:m CASTElO .responde q11e é em 

E' acclamado 2• secretario o Sr. Rtbe1ro de ' bem da província do Rio de Janeiro. (Cr~zam-
Monezes. se muitos <!p6lrt6S e o Sr. presidente recla-

~rocedendo-se á eleição para 3• e 4• secre
tarlo·;, recebem-se 7i eednlas, obtendo votos os 
Srs.: 

Leopoldo Cuaha •••.••••••••...• 
Basson ....................... . 
Aratrjo Pinho ••..•.•.•...•••... 
Rago Ba.nos •....•..•.•....••.. 

· Vaz de Illello ................ .. 
Em branco ...............• · ... . 

votas 

53 
52 
21 
2i 

1 
5 

ma attençâo.) . 
Não deseja prolongar o debate nem está 

mesmo em condições de fazel-o; por isso dese
java que os seus illustres collega$ reservasse!ll 
oa seus apartes sobre a discussão da mataria., 
que é irnpO!"tante, para quanlio tiver de ser sub
stituído na trib11na. pol' um dos o11tros signata-
rios da interpêli.ação. ·. · 

Continuando di• que. esta pP.~feitamente col'i~ 
vencido da inconstitucion.lidade desta imposto. 
Lendo o a.clo add icional corno se lia antiga-

São acclamados 3• e 4• secrets.rios os S< s. mente, lá Yê que o legislador não de11 :i.> a~
Leopoldo Cunho. ~ Basson, c substitm.os os S~s. scmbléas prov:inci:.cs o direito de tributo.r a. 
Araujo Pinho e Rego Barros. impO!·tação. N>to vê neste artigo da lei do aeto 

Terminada a vota<;ão o Sr. pri~sidente diz addicionr.l á constit11i~ão do Impario exce
que pód~ ser desenvolvida a interp:,lhção a.p;·e-' pçâo alguma c ''onsidera iraportay:"io tanto a. 
sent;!dll. !'elos Srs. Gom•·s de Castro e outro< no qu' vem do e~tl'<'ngeiro, como a quo· vem de 
principio da sessão de hoje, visto o ·s,•. prcsi- p~ovincio. para provin,:io.. 
dente do consdb:o declara.r-s.1 preparado para. E si esta ~ão fosse ,, into!lig-enci;. da lei de 
responder immediatamente. 1834, par ·ce que se .devia dal-ã, porque julg~ 

o Sr. G<»n.elil de Ca>iltro 9 ,_ pedgosa.s l':l:ra a união do imperio essas t~rifas 
)lera. que 0 nobre ministro da ib.zeuda lh,, re- que. ~s pronncL?S <:st::.belece~ .com mamfesto 
leve ter tomado a liberdado de eonvidal-o a vir prc.l ut•o da pt•atlca das relaçoes que ellas de-
a este recinto t<-anquillísul-o a respeito de um vem !uanter. . , . . 
acto que nem 0 orador nem 0 p<'iz póde esperar Cre mesmo qu~. tllvez a assemb~ea prOVlU,Clal 
de s. Ex. nem póde pa-snr ""m 11m p;·ote~to da de Porn:-mbuco tll'esse pull-do,_ s1 ns mamfeg... 
:~~arte daq11elles qu-' deseja111 conservar os restos ta.çõe$ taoral~OS•ts, embora pacificas, qu_e appa· 
da liberdade, que herdamos dD uma geração r?c.,ram d ' POIS d·3 conaum:mtdo o. ~-<;_to,trvessem 
melhor, daq11elles que entendem que 0 acto 'Ido npresent~das·>In'lua.nto a let nao fosse vo
addicional o uma lei do paiz, que deve ser ta.da. · 
cumprido o que nella se a.cha declarado, ate VozEs :-Cl:J.ma-se ha oito annos. 
que os poderos competentes eutendam conve- O Sn. GoMES DE CASTR~ responde que clamam 
niente revogai-a. debalde hl\ oito annos; c o Apoatolo recommen-

S. Ex. s:tb~ que no Jo,·,wl do Commercio, dava quo se pediss·• e clamasse até sa conseguir 
ha. dous ou tres dias, veio publicad~ um te- o re>ult:1do des:Jjado, e . que houvesse união, 
leg:·amma do nobre ministro da fa1.end·• e ~ 1 potque os nobre.~ deputado,; sabem que, si a 
resposta dada pelo distincto administrador do. maoo•·ia da utna a!!Bemblóo. pensa. boj': de um 
província de P<Jl'nambuco n resr.eito da. [,,i d& tnodo, amanhã a m:uoria novamen"e cle1ta póde 
orçamento da.quella provinci~, que creo11 im- pen~2.r d~ modo diverso. 
postos de importação. Por consequencia, nunca é um >üal usar do 

Segundo os documentos publicado•, o nobre direito.de petição, quando este diNito póda ser 
Sr. roinutro da fazendP. determinou ã.quelle ctl:l.cnz e póde obter-sJ pot· meio dellc ~llillo 
administrador qu~ suspendesse a lei nessa. que se deseja. 
pa.rte · Mas isto pouco importa ao nobra m.inist~o d& 

O presidente de.Pernambuco · accusa. o rece- fazenda. S; Ex. interveià. no acto q11ando a as
bimento daquella ordem, promette cumpril-a sembléa tinha esgotado todo o processo da for
no dia· seguinte, dizendo, entrehD to, que a wação da lei, quando o presidente úe Perna.m· 
ordem p11blica mantinha-se em porfeita seg11- buco, delegado do actaal· gab ine1e, tinha-lhe 
raE.ça e que as manifestações populares tinham dado a sua sancção, porque . é ponto cardeal do 
sido, embora solemne<, respeitos~s. nosso systema que as leis proviMiaes, do mesmo 

O orador folga de que a briosa J.•Opula~o da lnodo que as leis geraes, não lêrn eflicaci~ 
cspitll d.~ provincia de Pe~nambuco tenha. dado emqu(Lilto não recebem a aancção do poder 
provas da s11a. vitllidadoJ e do se11 respeito à competente. . 
ordem no momento em que ella pedia ao go- O orador não crê nem que faltem habili.taçõzs 
verno rcpr~ssão de act.os que lhe p.reciam in- ao ~c\ual pre,idcnte de ·~ernaml!uco. nein que 
justos e viobntos. . o governo deixe ae provindas entregues a() ar-

v. IV.-2 
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bitrio lArgo de seu~ delegado~ , que não lhes dê 
in~trucçll~s e não lhes indique qual a 1narcha 
política. que o gabinete segue. 

. O presid~nte do conselho, em tão boa hora 
. encarregado da pasta da fazenda, tem-se mo:s
trado de um ardor,exagerado talvez, nas fran
quezas provÍncia.e5. 

S. Ex. não pó:!e ser sus;leito deste espirito 
de invasão dos poderes geraes nos poderes pro: 
vinciacs. O nobre preside o te do couselho fol· 
um dos signatarios do manife,to liberal de 18~, 
sendo uma das queil•as articuladas contr!> a sl
tuaçiTo nascente do p:>rtido consm•vadot· a su~
pensão de uma lei por um delegado desse ml
nisterio. 

Mas o que fez agol·a o Sr. ministro da. fa· 
zenda ~ · 

O Sn.. lGKACIO MAR -m;s:- Não ha paridade. 
(H a outras a.pa!"tes.) 

O Sn.. Golr:&s llE CASTRO não recei~ uma 
contest~~.ão séria ne>te terreno da pat·te de 
algum dos membros h maio ri~. Pois o nobre 
deputado par Minas julga do merito de um acto 
pela nullíficação do mal, ou Bi elle não feriu a 
lei ~ E' tão contrario à libePdade fcril'-se um 
artigo de uma lei, como todJJ. a lei; mandar 
auspender um artigo do orç1mento, ~amo o orça
mento inteiro. 

O or.tdor a~ha que neste c,1so o principio 
stoico é o verdadeiro. 

(Cruzam-se diffe,.cntes apartes ; o Sr. l''"e
sidente ?'ee!a.ma attençilo.) 

Mas seja exposta a questão noa seus tet•mos. 
Não ha duvida. ciue a lei do orçamento dn. 
província de Pernambuco esl!wa s~nccionada, 
porque os telegrammaa publicados não so!ft·e
ram contes ta.,.ão. Então o ~residente da pl'O
vincia s:>ncciooou uma lei IJ.tle era inconsti
tucíonll 'I 

Qual foi o pl·ocedhnento do govet·no ~m re
lação a ~sse seu delO,(Ndo ? Como este ainda se 
conservn administrando a pt·ovincia ! 

N!to póde deixar de acudir ao espírito de to
do>, ainda daqu~lles que mais desejam prolon
g,tr "vida do digno gauinete de 3 üe ,Julho, a 
incoherencia, .o. manei~a divers~ pot· quo elle 
rJcebe os actos de seus delegados, nõ:o j:i. 
daquella.s pequenas e esquecidas pro~incias do 
norte, mas das mais importantes provincias do 
iroperio. 

O preeiden te da Bahia. um dus muis distin. 
ctos talênlo• do partido liberal (apoiados), pro
rogou a sessão da assmnblca provincial ta11tas 
vezes quantos foram precisas par.1 que hou
vesse lei de orçamento; mas, votada esta lei, 
S. Ex:. negou-lhe a saneção e não convocou 
extraordinariamente a assemOlôa. 

O SR. FRaNcrsco SonaÉ:-Negou·bem. 

O Sa. Go~iES DE C.'.sr11.o não discuto si es•e 
presidente obrou bem ou mal; per&-unt.~ si elle 
negou san'*'o, porque o OJ"çamento ba.hiano 
tributava tambell! a importação? 

VozEs :-gim. 

0 .SR. GOI\I:&B DE CASTRO observa que então 
esse procet!imento devia ~er sido 9 do presidente 
de Pernambuco. 

Si o procedimento do presi~en.:e da Bahia 
merece louvores, a conseq 11enc"'" " que o pro
cedimento do presidente de Pernambuco deve 
ser condemnarlo, porque a verdade ha de esta.r 
com um delles . 

Respondendo a um aparte do Sr. Felicio dos 
Santos diz que não sabe si o presidente de 
Pern1~buco é pobt•e ou não ; s• be que é um 
homem de talento (apoiados) e lamenta que 
elle esteja colloe•do em uma. posição em que 
não h~ dMes~ p:tr!l. seus ~ctos. 

0 SR. ULYSSES VIANNA: -Não· apoiado ; 
s>nccionou uma lei que tem sido sanccio
nada por diffarentes presirle:nt.es. 

O Sa. Go~!Es nn: CAl!TRO entende que o tto
bre deputado por Pernambuco não póde deix!l.l' 
tnmhem de lameubr a posiçã9 infeliz em q~a 
est:i esse presidente. Nenhum homem podia. 
cump~· a ordem do ministro da. fazenda. 

Pois o presidente de Pet•nambuco assiste a 
uma discussão demorada como foi a de.sa !e i 
d l orçamento, a sancciona, não tendo desco
bert9 as inconstitucionalidades que nella ab?Jl
dn v~m, o depois de te1· dado o seu sello, 1sto 
é, depois de lhe dar a condição unica, sem a 
qunl não seria lei, po1•que ha recurso contra 
a approvação por dous terços, recebe ordem 
para rev<Jgar s9u proprio ~cto , p3:ra. com
metter uma illegalidade, e conserva-se na a.d
ministraç.io ?! 

Fi' pt•eciso s&l var a dignidade dos funcciona
rios. Nenhum governo se eleva rebaixando os 
seus agentes. (Apoiados.} Era preferível uma 
demissão a bem do serviço publico ao cumpri
>uento do semelhán~e ordeJll. (Apoiados; muito 
hem .) 

ComO' s~ póde couciliar o procedimento d0 

governa em relação ao presidente da Bahia, 
':Ge negou sanc·çilo ao orçamento, por julgai-o 
inconstitucional, e o procedimento do mesm<l 
governo em relação ao presidente de Pernam
buco. que sanr.cionou ·um orçamento identico? 

1\fas -podia o ministerio e:xpedir essa ordem 
ao prestdente de Pernambuco? O orador per
gunta à camara, composta na sua mai~rie. de 
libera0s esta o poder executivo no Brazil ar
ma.rlo do arbitric do mandar CJ.UG uma lei, que 
foi vota&a pelo. assembléa provincbl, sanccio
nada pelo presidente, .i a em plena cxecuçiloa 
deixe de ser exeputada ~ Nio é crive! que h,.j_ 
um• unica voz ~ru.tentando a doutrina cou 
traria ; fõra reciso duvidar já dom 0890 ~ 
partidos. · . 

Pois os · li!Jeraes, chamado , â c~:Ja.ra em 
nome deste gtande partid), elles, qu) estre
mecem de zelo pelas mínimas das •;s;as 
l:berdades, consentem que, por meio d um 
telegramma, o governo mande que um , l ei 
deixe de set· lei, que impostos. bem ou mal 
votados, deixem de ser impostos, e que o pro
prio presidente qne deu o seu nome ãgu elle 
a.cto, convencido de que era um acto legJ.timo, 
declare a to1os os ventos que elle foi um pre
sid~nte inepto ou prevaricador ! 

O Sa. F. BELISARTO:~O silencio respo:nd~ lL 
V. Ex. (Contestações do Sr. f!Zysse$ Vianna 
é 011tros Srs. d~utadgs.) · 
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O SR. GoMES DE CAsTRo fica.ri:~. satisfeito, si Por isso vot~ contra o acto do no~re ministro 
o silencio doe nobres deputados foose_ a. consa- da faz~nda, mandando suspender a loi. 
g~ação,o recon~ecimento "':" veJ•da.de da. dou- UM Sn.. DEPUTAUa :-E' uma lei inconstitu-
trma. de que est:J. ·~ndo o:gao, e dar~& pa.rabens ~ cional. · 
:~.o pau e ao. part1cb · hbera.l porque emfim i· - . . 
ainda não e•ta v,\ tudo perdido. f O Sn.. Go~!Ee l)E CASTM pergan ta s1 o governo 

V N 
. I eotá autorizado a mandar suspender leis incon-

OZES:- emesta. stitucionaes. . 
O Sn.. ANTONIO DE StQUElR.I.:- Na Bahia cs . Obsct"vallllo um senhol' deputado que era 

imposto8 de consumo c:onti.nua.rn. Nin.guem melhor htot o or~dor pergunta si acha. melhor 
respondeu a. V. Ex. par& não interrom- o m:J.is pntriotico o dest•espeito i }<)L 
pel-o· . O Sl\. S:&n.,I.Purco :- Antes isto do que uma 

(H<t outros apartes.) c~ntlagração. 

O 811.. GoMES DE ColoTRO nunca disse que essa I O Sn . GOMES nx CASTRO ~esponde g_ ue a 
doutrina era.. peculiar, privativa de 1-'er.o.:>m- conJl:Lgração o um meio exl•·emo e per1goso, 
buco ; pelo contrnri0 esta a. dt>Clara.r que infe- de cujo acto não ha. intelligencia blStante 
lizmcnte ó doutrina geral, porque essas pobrGs sagaz qu•l possa marcar os lim; tes, e não ha 
pl'Ov iucias ardem ue desejos de seguir no coragem que não trema anlas de hnçar-se 
c~minho do progresso ; t<Ím necessidades ur- nelle. (Apoiados.) 
gentes e numerosas ; não tem recursoa 1 ara Pois o nobre deputM.o, que vive no Recife, 
satisfazer !l. ella.s (apoiados) e procurar todos póJe· receia1· quo aquella popul~ção pegasse 
os meios que lhe p:.reeem coudueentes a esse em a1·mas para lioertar-s~ do imposto de iQ olo 
fim. sobre a imp~rtação 1 E póde receial-o, qw:.ndo 
Ent~nde o orndo1· que o remedio não estâ em o pl·cside:J.te da p1·ovincia- que nãG póde ser 

novas leis, que venham discriminar esses im- suspeito nos nobres deput~dos-affirma. ao go
postos, e !L que não ss oppol'ã.. desejando muito verno que o nJOvimento foi solemne, ma.s res
aliás q ae s3jam promulgadas ; o rero.edio cstà peitoso e pacifteo ~ (Apartes.) 
m"'is na adminiotração, que deve ser séria , O orador não tem "' fortuna de ser pernam.
deve dirigir com prudencia e com tino os ne- bucail.o; é, porém, fana.tico po1• aquelle povo, e 
gocios publicos, afim de não se crea.r uma deJ- affirma á. camara que s-quelle povo não hayia de 
peza que cresce de uma rnaneir"' imprevista, destruir em:um dia uma obra de oito annos. 
de modo tal que nli.o se lhe póde marcar um Havia de so1frer resignad~ aquella. iniqui-
t_ermo. dade até que o governo imperial vies.se, com& 

Haja vista o ultil'llo orçamento de Pernam- era de· seu dever, pedir ao poder competente os 
buco, cuja. despeza. se eleva a mais de meios de destruir o mal. 
5.000:000$. E' necessa-rio que isto tenha um Concorda em que a lei era inconstitucional ; 
par&deüo. =s est< lei estava no seu periodo de gestação ; 

Em resposta a um aparte, declara que ac- o delegado do governo imperial deu-lhe a. 
cusari~ tanto os COUSCl'VO.dores de Pernambuco, sancção. tornou-se, portanto, lei, e nii.o havia no 
como os da sua terra, si ta.nto fosse preciso. Brazil 'senão um poder que obstasse :t su~~o 
(Jfuito àem .. ) Pede aos seu! collegas que acre- e:recu~.ão, era o poder legisla.tiv0-qt1e està reu
ditom que é do todos o mais obscuro (mui- nido. O ministro não o podia fazer. (Apoiados, 
tos nao apoi~os), mas não ê o mais injusto; apartes.) . . 
e si o partido do.• Mbres deputados libencs já Julg·~ que o nobre Visconde de Paranogu& 
tem tantas culpa.~, não seria cnri<loso dando- hn. de aceito.r esta confissão, porque foi com 
llte as qu·l tem praticado o p~r~ido conser~a- profltn.do pezar que leu o acto de S. Ex. 
dor. E adn1ira que o nobre ministro, que a.inda ha 

Est(l, doutrina esta infiltrada· no pai~; quer- tão poucos dias lançava em rosto nos consei'
se fa.er receita ·~ia como fór, -wa.s pede ,~08 no· vndores, como n m grande attentad~, a lei da 
bres dep 11tados, que são homens p~at1cos e 'inte~pretação do acto addieional, porque re
quasi todos chefes de partido; e que devem stringiu as franquezas provinciaes, o que tm·nou 
eompartilhar da responsll.bilidade destes netos , impossivel a continuaçlto de s. E::s:. no saio de . 
que lhe digam si ltm presidente de provin- seu p!l.l'tido, logo no dia scg~i"'t,• .s,~, ~~?-r~a.i!•eF:-· 
cia não tem 08 meios de dirigir bem o. assem- da> boas normas, usando ate ela ole·ctrleril~i!g 
bléa provincial,- e de lhe fa?.er conhecer que 0 para torna<' impossível um acto do poder legis-
terreno que pisa não é o terreno legitimo. !'I ti v o. (1li ui to bem, m.uito bem.) 

Respondendo aa:lguns :1pártes declara. o orador Admit1e que urn homam de ta..lanto, cqnhe-
q-ue\ sej:L q t~alfor a sitQaç~o que domine, t~at~·~e cendo os erros da sua vida politica, llobandone 
de hber&es ou conservadores, ha um :prmc1piO os amigos da vespera e vá militar sob nin•t 
superior o: todas as paixões e que devem obse.rvar hndeira diverso; n:ias não admitte que um ho-· 
todos os homens honestos-é o r~speito i lei mem politico,~m ponto tão grave, pense de u.m 
(muito Item.); po1·que, a contil!uarmos neste ter- modo hoj, e de outro amanhã (apaiados),,porque 
rano. nós estamos c·ollocados em um despenha- esta iilMrteza de doutrinas leva: a duv1da e a 
deiroingre·me·, em que não hn incio de evit:l1· a desci-ençl a. to"dos o3 animes, e não é possivill 
qn~da. h:wer partido~ honcstoR, disci-plinados, sérios e 

A.te"'hpJífri lim P,o-.;o _quo se prez~>, de:ve s.er f~ries? oonio C(jn~~-m que ~à~a. nlll!.t' pa.!z,·~iu
üriíjt eous:C l!tgrlich (api1iadas}, deve ser u:m ~1pa:Irile.p.ta. qu.ando, .!IS . .CO]l-YICÇ~ nao forêlll 
nôZi me tâttgc~e. sincer~. ('Ajl'oiádos; »Wito beM:) 
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Em resposta a um ap:u:e-jã Sl<Sficmlestes e< 
~ci dq censo c nào sei mais quantas teis-julg-a 
que isto cahe debli:to daquella ceo&uro. do no
bre ministro da fnzend''• quanto a retaliações. e 
diz que não suspendeu tt.lei do censo, e póiedar 
como ult!m;t razilo ao nobre deputado a mesma 
que o cordeil'inho da fubula deu ao lobo que o 
accnsava. 

Não snspend3ria a lei do censo, porque en
tende qu~ o governo nã., devJ praticar acto 
algum sem ter m:tduramento ret!ectido em suas 
conser1uencia.s; m:ts. umn v~z praticado dentro 
da esphara de seus direitos, sob a ban-leira d& 
lei, é neceasario manter esse acto quaesquer 
qu~ sejal'll as consgg_uencias.(Apoiados.) 

Pe= o oradm· que é est~ a politic:1. que 
salva, porque, si hoje se mandou suspender 
uma lei de Pernambuco,não S>be por quo razãQ 
o nobre ministro da fazend t hllo do recusar 
igual e.cto as populações das provindas da Pa
rahyba, Rio Grande do Nort~ , C lará, Pará, 
Maranhilo et~, · 

0- Sa. BJJ~EnnA CA.'I"ALCAm:l:- No 
Grande do Norte não ha disso. 

Rio 

O SR. Go>IEB DE CASTRO nota que o 
nobre deputado pelo Rio Gt·ande do Norb 
garant1 que là não haverà disso., e diz que é 
possível que haja e c1ue não queira imitar o 
procedimento de Pernambuco, o que felizmente 
o exemplo fique perdido ; mas o que é certo é 
que o acto a.~dicicnal, e a constituição do Im
perio de nad<~o valem, porq u' na presença do 
parlamento o governo tomo\ d•stes arbítrios, e 
não haverà sequer uma palavra de condemna
ção contra semelhante proeador. (Apoiados.) 

Esta politica da firmeza,mas da fil•mezr. refte
ctida, que não se ma.nifcst.a senão depois de ter 
madul'amente pesado os factos e as po><iveis 
consequoncias, é a. política viril; é o. politica que 
salva os governos; é á política que nosmomentos 
d1 crise l'estitue ao cidadão osentimento'da. per-
faib segurança. dos seus direitos. ' 

Os governos fracos não servem á libe1•dade, 
porque a. dei:um perigat•; não •ervQm 6. ordem, 
porq u ~ a deixam a arbittio dos inculcados in no· 
vadot·os. Mas, disse o nobre deputado por' Minas 
quo as vezes esta politic::~. <Í fatal. Sem duvida 
u:u~ 011 outra. vez ello. póde dar l'esnlLa.dos per
ntClOsos ; mas a. questão esta em peT,,r as van
tagens e as desvantagens, porque o nobre dE)
putado sabe que não ha doutrina aJ .. ·uma abso
luta., e por isso a politica da firmeza 'i-et!ectida. é 

· • política de. todo o go1·erno que preza o •eu 
~ame. (Apoialf>s.) 
• O orador lia cheio de pezar, na sua provin

Cla, longe de todos os ns~os da luta, contris· 
tado, :IS acenas qu~ <B jornaes descreviam, 
cccot'rldas neste recmto, nas suas immedia.
çõ~s e nas ruas deat::~. ca pita! por OMosião d::~. 
~obran<;ao do imposto do vintem. Achava. que 
o parlamento não havia feito bem votando s·e
melhante impcsto, não porque elle fosse tão 
exagerado que désse l'Mão ao movimento não 
di~à armado, e sim e~traordi no~io da opi~iilo ; 
nla9 porqne ~1·a Um 1mposto d1recto, um im~ 
~ .nom, e ~ã6 ha. quem não saiba que um· 
i.tnposto nGVo;" pot inú!to bom qa:e. s~~á,é sempre 
filil recebido, pritti:ipálmeliié sl. é di~Mto. 

Ent2ndia L~to ; mas cn~retanto não tinha ex
prassões' bastant9 acai·b te, com que co!ldem
nasse o procedim) nto da.quel!es que iam per
turbar a paz publica, a tranquillid,ade de uma 
grande cidade, tendo-se entre tanto conservado 
mudos e q11edos durante toda a votação desta 
medida legislativa (a'{iiÍarlos), e admirav~-se de 
que o governo não encontrasse o apoio unanirne 
tanto de liberaes, Mrno de cons •rvo.dores, para 
manter um principio que devia ser respeitado. 
(Apoiados.) 

O Sa. VrANNA VAz:- E nesse moYim•nto 
tolllou parte um sena;dor do Imperio, um magis

. Irado, o Sr. Nunes Gonçalves. 

O SR. GuMES v~> C.<HRO foi ainda maior o seu 
espanto, quando ouviu uma voz autorizada do 
partido liberal dizer em pleno senado-admira. 
como ainda ha quem pague. ( Apoiados e 
apartes.) 

Or~, ve o nobre ministro da fazenda ~ue um 
homem que tem esta doutrina, que vem parti
cipar da responsa.bilida.de dos netos dos s~us 
corcligiona.rios, tem o direito dB pedir-lhes 
restrictH contas por um aeto que consideu 
abusivo. 

Já o orador esL~,-a h.,. muito tempo con"Ven
cido de que não havia. n ada mais inutil do que· 
let· o neto ~ddieional e a. constituição ; mas na. 
sua idade os ha\Jitos se s.r raigam, e não é mais 
posstvel arrancar pt·econceitos adquiridos, ha. 
tantos ~>nnos. 

Sabe que a constituição póde soffre1· ã, alte
rações da evolução naturJ 1 do tempo ; mas acha 
preferível a tacat• a lei de um modo directo a. 
mantet· este r~speito simulado por disposições 
que todos os dias est.ãJ sendo atacadas e altera
das. 

Entendia, p~r exempl(), que Cl'!l. um direito 
politico d~ cidadão esta alts faculdade de •~r 
eleito deputado. Via na constituição que esb 
attribuição ni\o tinha sido conferida a certa 
classe de naturalizados e que tinham sido e:.:
eluidos · os que não tinham a fortuna de per-
tencer á igreja ()fli.cial, a igreja catholiea. 
· Esta disp~sição só poderia ser alterada pot• 
uma reforma cotutituciona.l. 

Pois bem,. uma camara. constitucional com 
o senado con.serv~r em grande parte, ;Itera
ram estas dtspo~tçõe~ co'!stitucionaes e politi
cas por uma le1 ordJ.Dana (apal'tes) ; e é por 
e&ta raT.ão que orador sempre te~·e mais pe11ilcr 
para o Sr. Sinimbü do que para o sm ~ucces
aor. 

O Sa. ANDRADE ·FlGOEIRA :- O mais pru
dente é não ter por nenhum delles. 

. O SR. GoMts DE CASTRo. tom~ndo á. ~uestão 
d1z que o nobre ministro da fo.zenda sabe que' 
segundo _o a c to. addicional de que S. E:~:. e tru: 
zelo!!O, ~ ~pa>xonado, a sancção do presidente 
da prov1nc1a a um projeato de lei não ó obri
gatOl·ia, nem podia ser. 

o rresid~nta dá ?U nega a sancção. Si neg-a, 
o ptq) ecto e devolVldo ao corpo collec tivo que o 
votou, é sujeito " uma.' diseusslto, e as causas 
da não sanc~ão são attendidas ·ou deaprezada.~ 
p~lo n:nm1ro de votos exigidos pelo acto addi-
6tOMI. 
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O a.ato addicioua.l dizi:. dous t lrços dos mam- 1 de Pe>n~m.b~oo tão in9pto, qus levantasse 
bros da assemblea, mas tem-se enten~ido ~!ti- I armas coni;J.·~ uma lei provincial q_ue elle dei
mament~ que são dous terço> do• membrJa pre- I xou fazer e sanccionar sem uma. pal1wra de re· 
sentes. (Apartes.) cl.am·.tção. (Ha um aparte.) 

Estima muito ouvir de =liberal tão adian- Dir. que é por indole ob~díente á lei e respei-
tado que a inll)l'prel3.ção verdadsir~ era o. an- bdor d(l. autoridade ; mas, si tives100 o. honra de 
tiga. ser deleg-ado do governo na província de Per-

Si o presidente d:l província acolhe a reso- na.mbuco, não obedeceria ao tel.egrnmma. do 
lução, si não se oppõe a ella, o acto está co!l- nobre pl'elridente do con~elho, não lhe respon
cl ui do, não ha me•mo causa. alguma. a bzer de ri-! senão com a sUll. demiSsão. (Apoi<Idos.) 
nE!lle ' e a lei, terminado o prazo necessario Suppõe que não saneeionoria a lei; mas, si 
pa.rlL chegar w conhecimento de toda provincia, tivesse tido o infortunio de aancciona.l-a, pede 
entra. immediatamente em execução. licença. parll. dize1' ao homado presidente do 

Si, porém, o presidente da província nega conselho, sem lhe faltar ao. devido respeito, 
sua. 8ancção a.o projecto de lei provincial, por- que não cumpriria a sua ordem; e conforme 
qn l este ataca tratado• existentes c0111 Otltras lh0 pareces;;e na occasíão, talvez lhe cita•se 
nações, prejudica os direitos de outr:l.s pro- um certo :~ortigo quo ha pouco tempo ainda 
vincias, ou otfellde 11 constituição do. Estado, o existia no codigo. 
aet~ é deferido ao governo e :i ~sseml>léa geral, 0 SR. Jos:E ~.I.RIAl'<XO :-E ainda e:dste. 
~dendo o governo na. ausencta desta man lar 
quê se e:.:ecute a lei prov!soriamant~. 

OrJ, este processo pare<:e que é o processo 
mais constitttcional, parece mesmo que é o 
que tem prevalecido na pratica, e segundo Qs 
melhores interpl'etes, tanto de um como do 
outro partido, o processo suppõe o accór<io 
entre as duas entidades q i1 e colla bor~m na for
maç,1o de um~ lei provincial, isto é, a a.ssell!
bléa e o preside!lte. 

Mas o e1so de Pet•namlmco, não ·é este; a 
lei vota.da, o prP-sidente sancr.iono•t-a, e a lei 
entrou em e1ecução. 

Qual era o uni co rocur< o ~ Era vir o nobre 
ministro da fazenda á camara, onde suppõe 
ter uma maioria enthuaiasta. c dedicada, e 
pedir que foss~ dedara.da. inconstitucional a 
lei. Era estn 1!. unica s Jlução legal. Entretanto 
o orador not~ no governo uma :t:>referencia ex
traot·dinaria, decisiva, por todos o' acto! qus 
não sõo lcgacs. 

Realmente o tP-lP-grapho ia mais d'lpressa a 
Pernambu~o ; mas o teleg1·apho conduúa um 
aeto que o orador não quer qualificar, em 
atten<;.ão ao nobre ministro da fazenda ; ao passo 
que vir S. Ex. aqui pedir que se r3vogasae 
n.quella lei, era mais longo, porém era ao 
mesmo tempo mais verdadeiro, mais digno, 
mais lega.!. 

O governo, porem, preferiu esta usurpação, 
e ó por isso quo o orador ouviu com desgosto o 
aparte do seu illustre mestre, deputado por 
Pern~mbuco, sobt•e os maiores males, sobre o 
maior numero de victimas pelo sangue que se 
pudesõe derramar. 

Primeiramente crê que !lito se dert•a.maria 
uma gota de sangue; mas qu~ndo se d~rra
masse, o nobre deputldo sabe que não se póde 
compara.l' quantidades noterogenens. Por 
maiores que fossem os perigos resultantes,peior 
era o resultado desta usu~pa.ção, mais funesta 
o esto. anarchit>. 

O Sa. SI!!RAPUlCO :-Podiam appa.rooor con
seque!lcias tristes e foi o que se quiz evitar. 

O SR. GoMES DE CASTRO observa que as 
~assoas que intervieram na representação ·do 
Recife, offeredarn. em si mesmas elementos 
d~ tranquillidaile c ile garantia de ordem. O 
cómmercio ''ivé da paz ; é nilo era. o commereio 

O Sn. GoMliS DE CASrno nota que o nobre de
putado diz que a.inda existo; pois oe existe, 
s. Ex. com a franqu~za que o caracterisa terá a 
bondade de fa..er l>J'plicaçilo dclle ao caso ver
tente. 

Mas, aind:J. qu) membro de um partido que 
tem·por lemma do seu labart<m a ordem,entonde 
que não é possível mantermo-nos neste terre!lo, 
d:i" nte d.,.tas continuo.dM usurpações do poder · 
exec:utivo. 

Antigamente dizia-se que a camãra era iner
te e cruzava os braços diante das prepotencias 
do governo, porque ella era c~eatur& do go
verno ; e aq iji se fazia applicação de uma certa. 
sorites, :i. samelha.nça. das quo o Sr. senador 
Nabuco, que Deus lhe perdóe, andava inven
tando. Mas hoje a camara é filh" do voto dire
cto; e é perante est~ caroara. que o nobre pre
sidente do conselho vem dechrar que disse ao 
s>u delêglldo-s1Hpenda essa lei ? E a camara, 
filha do voto directo, sancciona semelhante 
acto? 

O S i<. J _ P:s:NJoo:- Ainda se não ouviu o 
nobre ministro. 

O Sa. Go~rEs DE C.I.STltO acredita no libe
ralismo do nobre deputado, acredita. que" alma 
de S. E::t. ae .• mpanha o seu BGntir nesta ques
tão ; mas o nobre +lepntado tenbrâ acreditar 
que ha.Jogica, que ha eloquencía capaz de vir 
legalisar um a'-to que tem contra si a.lettra e o 
espírito dz..lei, as tradícções dos psrtídos c do 
paiz inteiro ~ 

0 Slt. F. BELISARIO dá um aparte. 
O SR. GoMES DE C.b.S'l'no suppõe que a. uniea 

defesa do governo é nio ter havido telegra._mma.; 
e realmente nós seriamos dignos da maior cen
sura si viesscmos agitar uma que• tão sobre um 
facto que se não. tinha dado. 

O Sa. MM-DOWIILL d:i nm aparte. 
O SR. PRll:itllJ:NTE·DOCONSELHo:-Lerei tudo, 

si me dorOll\ tompo, 
O SI\. Go~ncs D& CAstno vai dat· tempo 

ao nobre presidente do eon•olbn. Nilo dosojo.va 
a posição de S. Ex. noato momento, embora 
ella seja invejavlll,como n~o póde deixllt d~ aor 
a posiçãq de 1lil1 howem quo tem om •uu.• Qllol 
A sortê~do pQi.z. 
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. Deseja-va ser severo com S. Ex., m~s não / . O Sa: ANnR.,DE FrGu:ErRA : - lnvenciT<tl 
põde; entretanto dirá. a S. Ex:. 'lu e, st quer , pelo. .elliis~~o o _pel:> força do t~leuto. (O ora.; 
pre.hr um serviço rcoJ á êst• pgtrr&, que tem I dor e comprm~entado.) 
sido mii carinhosa para éom o nobre tniníatro; . • . . 
qn~. si qiler qae a :Daçiõo bem diga; o seu nome O_ Sr · :Vu;conde de Pa.ra:o,a.. 
no presente e que 0 eubra.m de Iriil bellçiios as gua (pres•dent" do conselho) agra !e c e ao 
<>er~çMs pdf vir, 6ornê a verdadeiro. poaiÇ5o dõ nobre d~putado. que o prec~dea na tnbuna o 
~3pcitar 3 Iêl . ter-lhe proporero11ado oecasrão dê prestar a 

Qàándo â eotiu~o ~ai Javrândo ; gosndr< :10 homenagem que deve ao parlamento e dar conta 
proprio seio da representação nacional iudic~e d:'. um :.cto. de qu_e o.s•ume toda.-"' re!P?nlla-: 
a: pessoa. do juiz comó indirrna. da. alta missão b:lid~de. h tol-?-ta dado na ses•~o anterror st 
que rt!'cebeu; quando 0 no~•·e presidente do na.o. houvesse stdo ella auspenm:: pelo doloroso 
conselho vem a. esl.e rednto expor o. seu pt".l'- motrvo qu~" camara ~nhece. Vat; porLanto, re
gramata 4eclaranilo que· é preciSO coUocar o s~nd~r ~ mterfl~lla~ do nobre deput.do e d?s 
poder judici:u-io e~ aHur!l t~l qae o juiz offe- Sr~. Andrade Figueua e Duque-Esttada Tet
reça ga.rantlas de Imp~rcia.hdaue om todos os :r.e1ra. . . . . 
setl3 julgt.doa, a.te os de interes~ politico : que Quanta á prrmeira .Pa~ta, responde qu.e a lê~ 
exemplo da o nobre ministro :i. magisLratura. e do orçamento d'l. provmeta de Perna!Dbuco for 
á naçio ~ saneeionada a 28 ~o passado, segundo consta 

_Como quereis, pergunta o orador, que ~ ma- no J ornaZ do hei( e. . . . 
gtstratura, qua defende a ardem e os 1nats sa- Para occorrer 6.s necessrdades da provmcm 
s radoa interesses, o ~ue dêvo 0.11\ar acima du• ~oram crea.dos de longa data iJ!lpostos s_obre a 
pa.h:ões ievolt:ts da p<ihtica; eomo quereis qae zmportação de g:eneros estrangeiros desllnados 
o mag-istrado, que ao d'lve conservar imperter- ao consumo; nliO só no orçamento prorogado 
rito p1ra resistir a este conluio de intnosaes, por acto de 30 de Junho, como no nC)vo orça
tenha & energia precisa para O CarÁprirnento de me11t0 promulgado DaquelJa. data é que ia B9r 
seus deveres, quando o nobro pre•identê do eon- posto e!D e:recu~.ão· . 

. aelh:o di_um:~; pr~""' inequivoea, publie.:~ do SllU No dta. i4 recebeu o ora.do~ este ~alegram~: 
desrespeito a ler, irumdando aru seu delegado « A corporação commerCI&l vem a palac1o 
infringir a primeira das leis, a constituição do pedir a suspensão da lei do orçamento provin
lmp·~rio 1 . . eial que decretou o imposto de consumo, em-

Não tremeu o. ~o·.~ n.OOre presidente do quanto obtem dos poderes geraes a revogação 
eonsolho n~ hora. 1nfehz, em que occorreu ao l dell:~;» 
~eu espirHo illastradiS~~ím:o este GXpediilnt; 11. Vieram a. palacio cerca de 300 pe>soas do 
funesto 3 Não receion S. Ex. achar, nlío commercio, entre ellss' as mais considerodas 
dirá entre ileus adversorios, que são antes de da praça. Firm!l.m.-•e no aviso de V. Ex . re
tJI~" jns~, mas a~tre· aeils propríos amig-n_s po- lativo .aos dospachos,que torna ~eil ~ cobr~~:n
litleos, a Nprov:>ç"a· de um acto ea.ractorls:tdo ça do Imposto ; no acto do preSidente da :Ba.!lla, 
p~lo _árbitri.o de, par um s~mples t.elegramma, negando aa .. nc~ão á lei do orçamento por causa 
drzer ao aeu delegado: esta 1-euogq.áa ,. consti- do mesmo 1mposio. 
tu içao do lmporio 1 . . "A <ler;isio foi unauime na reunião promo-
~stes actos eram- em outras epocas mais v1d:~ . O unpasto de consumo concorre para a 

fehzea porque· eram ma.is- ord~iras- tão raros renda da provincia com ui!l& parte muito con
que excitavam a. veia eom.ic:> de nossos poetas sideraveLe o delralque serà grande . 
e arrancavam .011 al'pla.UIOO!I e as gargallm<IOLS do « Roceio eonllicto, ei for preciso empregar 
pubi~eo, .. q_un~d.o um !unccionuio d~ in lima or- furça lll'ra cobrança do imposto. O impo•tn de 
demJudrclarl& mandavtL que um seu e•crivão consumo niio ó novo nesta. província, mas 
suspendesse a con~lituição (riso), porque el!a. o commercio t9m sempre reclamado contra 
se oppnnba. a eeus desejos o e&prichos ; m(I.S elle •. 
est1 thema fngiu do theatro po.rr. eollocar-so na < Aguo.rdo aa ol.'den& de V. Ex. com ur-
alta administraç!o ; e foi o nobre presidente do goncia., ~ ' 
conselho que violou a lei eoutit~cional, ma.n- A' vista desta telogramma, entendeu o ora
dando sus pender a lei do orçamento feita pela dor que não devia fazer esperar as prov1dencias 
assem~l~a. provi_ncial de Pernambuco; foi o no- pedida.s . O comwercio de u.ma d~ mais im
~e !'flltiStro-'digamos . cheios de pe:a.r porque portante• praças do lmperio, recl:unando um 
tskrmteressa & ho'llra do paú- foi o nobre minis· direito, nilo podia. deixar de ser muito cousi
tro q~ e Violou a lei,e eM ministro· achou um de . der.ado e a ttendi~o. . 
legs.do que cumprissê e~sil: orl:iem, e esse dele- Tar;nbera recebe~ aOlA representação do com-

. gaclo_couser~a-:•e 11a admiDLSt~a~o com acquics- merc~o "0 mesmo aeu~ido o eru te•·mo• muito 
cenc!a do muustro que expediu aquella ordem ! respe1tosos. . . 

Va1 sentar-se· ~uveneido .4e que. sení. derro- Ao presidenta dt Pernambuco respondeu 
lado no deb~~ote; ma.s • cr~u1. o nobre preai- I en~o que convinha. suspender a cobra.nça desaes 
d~n~~do :;nselh\q~e nao e a. b_~ndade da causa I impostos por serem ineonstitucionaes, s.té deli
q ; . e . o ga.n o; conve~_ça"'Se' S · Ex. de beração ulterior dO. aasembléa "era! • o á com
i:iJ'ecdu ... qu~ se defe~de 11 ~r cS;usa do di:· Ii:íi~ do oomíiiercio resp"onde~ qiie 'tomava na 

thlrir.tre~. (A'potados .) . . . . devi<b< C\~nsiileração a •ui repre~QntliÇãa. ~as· 
~. . .· (f llà .. 1:3 ~:que _o defe-?gol' o m:'s _fr~co com~un1caç~.s· ch'eg~t'a.ni ao · Recife e no dia 
L-.'~)· tlObN! lllDllstro. (llfutt(T bem ~;;multO . s~gtnn,t~u~:ggtu por telegramma. do nreaidert!1! 
otmO. ~a ~-r~~ia m<)~mãÇões sóUN· ií tiilliâçãi> era. 
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cJd3de, confiando aliás que em uma reun1ao 
numerosa, composta de pessoas tão conspícuas 
do commm·cio do ltecif~. nada s~ faria contra 
a ordem publica. O presidente ·respondeu-lhe 
que tudo corria regula.rmenta e que a reunião 
foi tão pacifica, quanto sol~mne e respeitosa. 

Naquellas circumstancias metindrosas re~ 
ceiava. e lle contlíctos serios, não por part3 d.a. 
commisaão da praça., mas por mal intenciona~ 
dos 9-ua se aproveitariam da excitação do,. 
espir1tos para promover dísturbios. Essas cir~ 
cumstancias eram excepcionaes; o commercio 
tomara a resolução unaníme de não despachar 
as mercadorias emquanto niio houvn sse uma so
lução ao seu pedido,e desse modo pa~alysaram-se 
as transacções da uma praça tão importante 
como a de Pernambuco. Assim, desde glO.' a 
commissão reclamava. por um moti"o JUsto, 
apoiada em lei, isto é, no acto addicional, 
e sesd> qne não pt\de hfl.ver a menor duvida 
sobre a Lnconstitucionalida.de desses impostos, 
promptas p1·o·ádeucias deviam ser expedid~s, 
e não duvidou o orador tomar essa responsa
bilidade, levando ao conhecimento do corpo le
gislativo "sse seu procedimento, que niio é 
aliás novo. · 

Tem o se tl a c to numerosos precedent~s, desde 
1835, isto é, desde qua.si a promulgaç.~o do :;ct-J 
addicionaL Não entende por isso o orador que 
o governo deva fazer uso frequente de medidas 

·por sua natureza e:~:cepcionaos, e respeitador, 
corno ó, das franquezas provinci&es, nunca. ai-
tentará contra e!las, e praticando, cumo pra
ticou, julga ter-lheo servido, resta.oelecendo o 
acto addiciona1 em toda a. sua pureza c 

O seu acto tem, pois,a def ·sa e s:l.ncçi!<) na. lei, 
e não podia. ser adíad ' • porque da sua demora 
poderiam provir factos desa,g~<tdaveis, cujaa 
conseque ncias a ninguem era dado prever. 

Nada dit•á o orador sobre o procedimento da 
assemblea provincial, ct~ia maioria pei'te.nce ao 
partido dos nobres deputados d,t opposição, mas 
para que se possa avaliar da situação especial 
aeste negocio e da necessidade de medi das 
l)romptas. e cita a Ol)iniiio do conspícuo cidadão 
Barão de Moribeca, presidentn dessa assemblêa. 
Em um artigo que publicou em uma folha do 
Recife diz o Sr. Barão de Moribcca: 

Ao pubUc o e part i eM larm.entc aos Srs, cleito
~e&ldo 5• dist~icto. 

« Com o fim de prestar a~g-um serviço ao meu 
paiz. d•sejei ser eleito deputado ã as~emblàa 
legislativa provincial. 

« Honrado pelos dignos clcito~es do 5• dis
tricto com os seus votos, a elles roa dirigi pela. 
imprensa, assegurando-lhes que empregaria os 
esforços ao meu alcance, pa.r~ correaponder a 
confiança em mim depositada., prorooyendo, 
quanto pudesse, os melhoramentos da provincia.. 
Dovo, poi.s, dar-lhes conta do moda por q un pro
cedi. 

c A insts.ncia.s de alguns colloga.s, a bem :1 

meu pezar, aceitei o cargo de pre1idente da as
sembléa. 

«Logo nas prim.<lira.s s~ssõe~~ ·conheci que 
não existia a. indispens&vel harmocia entre 
mim. e os que me elegeram para. o referida ~ar-

go; não me era pos,ivel approvar as provoca
ções partidarias, ·que perturbavam os tralJa.lhos 
e· que por vezes me obrtga~am a so.spen-e!-os ; 
alem di<to de tlldos os ladús surgiam projecto> 
reeonh~cidamente incon.,ren.ientes, determinan
dG grande a.ugmento na despeza publica, lLU
gmento que não ero.compativelcom o e.ruilibrio, 
que deve haver no orçaroen~o ent1·ea receita e a. 
desper.a. 

11. Por mai• que procurasse demonstea~ a in
con'\"eníencía de semelhantes resoluçõ81!1, nada 
consegui, e não qu~rendo, na qualidade de pre• 
sidente d~ assemblóa, lutar com a maioria., o,ue 
me havia eleito, pedi dispep.sa do cargo, e não 
obstante niill me ser el1a. concedidJL, àei11:ei de 
oocupar a cadeira de presidente, duranto todo 
tempo das sessõ2s ordinarlas, que foi consumi
do na discussão e appronção de projectos, al
gllns <le intoreaae particular e outtoe de impoa-
•ivel execução . · 

« Parecendo-me que, estando prorogada a 
~tssem.~Lch, deviam ser discutidos de preferen
cia os projectos de ot·çamento provincial e nm
ni<:ipal o de :fi.xaç ão de força. polieial, rcsol vi 
novamente occup•r a cadeira da presidenda, 
com o lim de faze~ cumpri r as disposições do 
r egimento e dar para ordem do dia. os referido~ 
projectos. 

< Esta resolução dou legar a. q llé os conser
vadores rompessem contra mim de modo desa t
tencioso, sem duvida, porque considerar:tm que 
lhes difficultaria a approvaçã.o de alguns pro-
jectos por que se inter~ssava.ru. · 

« Ainda assim p~etendia continuar no meu 
P".lposito, .cumprindo inteiramente o regi~ 
m~nto, q u~nd() ·um pequeno desastre oceor~ido 
na viagem para o engenho me impoosibl
litou de comparecer na .aa>embléa pot· · a.lguns 
dias. 

~ Durante minha ausencia foram votados, 
com pr~terição do que ordena o regilllento, 
muitos prajecLJs se1n utilidade publica, pre
j udieiae~ e sómente destinados a sati~faler 
interesses particulares. 

« R~ c ;nhec i que n~da podia. conseguir em 
favor da causa pusli~a,e pa!'S evitar a repetição 
a~ scenas desagrá.daveis, como as que se deram 
quando reassumia presidenoía. deixei de fre
quentar a assembléa. 

« Si me fosse preciso prOYar o que acabo de 
rere,·ir, si não estive:JSe na conacieucia de todas 
bem nrmnda .a convicção de que ainda nenhtlllla 
assmnbléa provincial em materi.a. de es~nnja
monto e>:cedeu a deste anno, bastar-me-ui ap

. pella r para. a lei do orçamento, ultimamente 
publicada, e na qual se nota um augmento na 
despeza de mais de mil contos de réi11, ~om e. 
creaçiio de en:rpregos, a.u.gmena.o Ue yenclmen
tos, melhoras de aposentadoria., subvenções, ·etc. 

« Resta-me unicamente las timat a sorte de 
minha província, cujos negocio! são tratados 
com \~o pouco zelo, e '~ infelicid~~· do pa.rLido 
conaerv~dor, a que semp••e portenai, e sobre o 
qual pesa a rospon-abilidade de t]ldo quaD.to 
fez a assemblcia, pot· que nella. tinh~t maiot'ill.. 

< Recife, 5 do Agosto de iBB2.-Bar.!o d~ 
Mur!IJeca.» 

Era. nessao difficcis ~irenmatn.ncias, quando o 
eommercio se reunia;, representando oonlr• os 
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impostos de importação, que o governo tinha de 1 A or~em do thes~uro dé.4 de Ja.neir? de 1839 
tomar wn8. d6liueração proauta. . I dckrm1nou que ,n!Oo foss~m cump~1das em-

Dizem os :nobres deput:~.dos quo o prestd;nte qua~to a a~sem?lea lie!al nao.r.eaolvesse o COl;l· 
•aneciona.ra a lei, mas esc1nee<lin-se SS. ZE:.:. tran?, yar1as d1spostç_oes de let_s da a.ssemblea 
que esses im.(!OSto~ datam de 18_74, e desse ~nno provmctal do ~a.ranhao sobr~ ~postos. . . 
em di.ânte tem s1do reproduzidos nas !elS do Tendo o ~resrdente da pronnc1a do Esprrü?" 
orçamento, com reclamações constantes do O?m· San1? s~ncc10nado uma resoluçã~ da assemblea 
mareio da provincia. Essas leis f01•am trnztdas provmc1al, que mandava ~emolir parte de ~ 
ao conhecimento do goverBo pelo~ presid::ntes, antigo forte, dr;ci.a:t·ou ~ ~nso, de 4 _de Janel.l"o 
e o governo já reuniu a sec~io de fazenda do d~ i 836 q ne tal ~tspastçao n~ [adia ter nem 
conselho de estado aendo rebtor dolla o .uobre dena ter cumpnmento, por d1~por de um pro
chefe da nunoria, quo, entre outt·as co~sid:Jr~- !'do naci•mal, sobre quel não podia ~eg-islar a 
çõeB, diz no sett parecer que a se•;ção Jli. haV!a me~ma asserubla~, por nao ser dos ObJeCtoa e.s
pondera.dã em ontras consultas a necessrdade de pec,ficado~ nos arts. iO e ii do a c to -addi-
se revogarem as leí3 provineiaes que têm ciona.l. . . 
violado o preceito term.illll.nte do al't. 12 do acto CLb atnda. o orador outros exemplo.s lden-
addieional. ticos: de 1839, p:tl''' Mato Gt·osso; 1838, para 

c Das invasões cons~a.ntemente feitas pelas 'll Ceará. ; 1842, para o Maranhão ; e 1836, para 
assembléas leg-i.:;lativas das provinci~s, diz o o Bahia. . . . 
mesmo parecer, mediante as quaes ~<10 sobre- Esses exemplos tão pt'Onrnos da legislatura 
carregando de impostos addicionaes a mataria que promulgou o a~to addici0.nal são impor
exclusivamente tribut!l.vel pelo poder gero.!, tan tes, po1·que nunca os antcres desse Aeto 
podem resultar periU\'haçãe.; financeira.~ e com- aeeu~ar<>m o governo por semelhante motivo. 
mercia.os, a.l.ém de transtomar as p~evisões c Por isso, diz o orador qM, longe de encontrar 
coartar a acção ds.nss~mblén geralnáo!e:·rel:lç'i.O uo se a procedimento motivos para acreditar 
dos meios·de acudir ás despez~s do Esta~o. » quo n;b tem adedicaçã·) que declara petas frau-

0 gúverno, e:ontinúa. o orador, tnn pedi~ln t'plezas prodnr.iaes, o nobre deputado viu a con
providencias a esse resp&ito, mas o CO?po legís- firro:.çiio dos seus smtimentos. E' até pa.t'a salvar 
lativo ainda não adoptou uma decísã~. . o acto addicional que em circumstanciàs 

Não se tratava, pois, de um imposto no,·o e dest<>s, quando a violação de lei era patente e 
o presidente do Pernambuco ••.nccioM•J a lei. a Ol'dem publica corria serio p~rigo, que não 
O presidente da Bahia, e certo. ~Acl!s>u ha duv;do 1 assumir tod~ a J•espons..~bilidade do 
pouco sanccionae a respecti v, lei do or- acto. trazendo no conhecimento do parlamento 
çamento provinci~l; u:as a assembléa da Bahia, a lei para resoh·er, como lhe cumpre, a sua 
além de decretar impost 1:-1 i .. tenticosi mar~o.va revogação. 
mennlidades para as desp11zas. No. mesma obra n que se referiu, di~ o Vis~ 

O facto, como já disse, não é novo n·~m .em conde de Urogt1a.y que o g-overno pal'eceu re
Pernambuco,nem na Bahía,e tanto que net sessão cua:· nessas m~didas com relação a. uma lei do 
do s~nado de 2. de Outubro de 1880 o actutJ.l nead. a 3 d~ Dezembro de 1854, que bnçava 
presidente d-,.s> cama.l'a Ílll••pellua o I[Overno o impo•to de 3 ·/o sobre bebida; •'spirituosas, 
sobre os imposto$ de import:~oçiio que · • caba~;un alé," da 3$000 sohN pipa de aguardente não fa
de $er crea.dos na pl'OvincÜ< d~ Baltb, p·~rgun- bric,da na província.. 
tanto si o governo ·não tinha autorid,1d' par:l Foi ouvido o conselho de estado,qu~ em con
m~nd~r suspendor a execução dessa !~1 inl'on- suJt ., de, 12 de Janeiro de 1857, O?inou deite 
stilucJonal, accr<>scentll.lldo q.ue ha.villo exemplos woclo (ie) ; 
disso, e suppondo oar esse o unico reraed.io s~- « Que o go\"~rno imperial recommetÍ.dassc ao 
bre essa e outras usurpações. preúdent.e da província do Ceará que recom-

Esses e3:,mplos a que se referiu o Sr. Ba.~·ão men•la.~se as a.u toridades Jisc .. es do thesouro 
de {)()tegipe estão no precioso liv1·o do Visconde nacional qM .não executassem o que era reJa
de U~ug':l''~• cuja.memor~o. veD.ON c~m~ o. de tivo o. impostos de import .. ção; 
UJ!l brazilcll'O ·q.ue se dedicou ao servt~o da pa.- « Que o mesmo presidenle proo.urassa obstar 
tna com proveito de.~a. . . . . desde ja. à. cobrauça da taxa desigual. pars. os 

Aprese_nta:ndo v~r1os actos 1guaps aquelle es•rangell'os,como unico meio de prevenir justas 
por IJ.Ue e o orador accusado,os enumera desde reclamações a confiictos com ·as outras na.çõ2a.~ 
1835.. A resolução imperial adoptou essa ultima 
; Ass1m, em 1836 pel~ ordem do thesouro n~~ conclus~o, e et•a elal' o que o fosse, poíauma lei 

CJonal fo1 ma.ndado~aomspector d1 the~oErana pro\·ine1al que o1fende tratados não póda ser 
de. S. Paulo que nao cumpriSSe dl!posiço~s da posta em execução mesmo quando haja sido 
let do orçam~nto provjncial sobre a sisa em sancciona.da. ' · 
troca de escravos vor be'?-s ~e ·t·ai~ : ;;obre a O governo deve ser. muito cauteloso a este 
cobrança c_omo renda prov1nc1at da ?ectma de respeito, n~o usando d~sae J'saurso extrMrdi
legados CUJO prazo se vencesse depoiS do 1• de nnrio sioão em circllatstaociaa muito ~xlraor-

- -Julho de 1836, e sobre o pagamento pelas tlinaria.s, e submette:ndo o sou aeto immediata
r~n~s geraes das dividas da provincU. ante- mente ao patlamento, como o orador acabava. de 
MOr aqaella dala. fazer. 

Ew i O do mesmo m:z o theso,u·o expediu O a~t. 12 do aeto addicional que prohibe 
a. mesm~ ·Ordem, so~re dlspQsiç<ies semelhant~s, lançar iCll.poatos de importaQã.o, nãl, admit\e in

. ~i rc:s)elt~ da ~egl8lação da assemblcia pro-l terpretação, Sobre esse assumpto foi ouvido 0 .n~ta . d. Goya~. . . conselho de estado pleno ; e o orador cita em 
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seu :1-poio as opiniões dessas autoridades respei
ta veis, que fa.z em hom·.t á. nossa lli~torh par
lamentar e á politica do p:üz. 

Sondo consultada a secção de justiça do con
selho de e,~~do sobre a le! da 1rovinch de 
Minas de 30 de Outubro de 1848, que doc!arova 
p,;rp,tuos c \'italieios to:los os postos da guarda 
na.cional; opinou e&sn. se~ção, sando relator e 
Sr. Limpo de .Abr~u, e votos os Sn. conse~ 
lheiro Leão e Lopes Gama, que o governo im
p'rh.t ~(leve, si ojulga1• conveniente e nacés
sa.rio, suspender a execução dessa lei prJvin
cial, » e chirna, ou trosim, á responsabilidade 
perante o t6bunal competente o presidente 
de. provincu que •ancciouou a referida lei. A 
resolur;llo imperial de 2Ç) de De~emb~o de 1848 
mandou ouvü• o conselho d~ estado pleno 
wbre Gssa consulta e voto separado do Sr. 
Limpo de· Abreu. O conselho rJuniu-se >. 19 
de r .. nciro de :1849, · Oa conselheiroe Viscondo 
de Abrante• e Lopes tilarna opinaram pelo 
parecer e o conselheiro Galvão :> favor do voto 
em separado. c.Admittia esse conselheiro que a 
lei pudesse ser de tal alcance que puzesse em 
perigo a ordem e a paz publica, si fosse ex
ecutada, e nes•e caso niio hesitaria em modificar 
a sua epinião., O conselheiro Limpo de Abreu 
referia-se ao seu voto em separado. O conse.. 
lbeiro Carneiro Leã:o votava pelo parecer da 
maioria da secção, aJlegando que differentes 
ministerio~ tinham suspendiilo a. a'<Cecução e 
chamado as leis provin<.Üaes contl'al'as à con
stituição e a.os tratados ou prej udiciaes aos im
postos geraes. O consalhejN Lima e Silva opi
nava lambem r-elo parece~ da mv.ioria da secção. 

O conselhei.ro Bernardo Pereira ele Vascon
cellos, cuja autorido.de o oudo~ não p!'ecisa. 
enca~ecer quando s~ trata de fixar a inter
pre tação de uma lei, dias~ nessa mesma sessão 
do conselho ~ cehdo: 

« .As resoluções do governo g~rru sobre eab~ 
d!tls leis não linham sido nem censurada• n~ 
camara dos deputados, 9,M alias acabava de de
cretar o aeto addicion;U e devia ainda estar or
gulhosa de sua obra. Pur eot ., wotivo entendh 
esse conoolhoh•o que duvid~r hoje deas~ direito 
era o mesmo que abdicai-o." 

Dhia mais: « Que o direit) de suspender s. 
e:s:ecu9ão du leis provin.ci~es, no caso da que 
se trata, dima.nava do art. i7 do acto addlcioual 
porque, si o governo geral tinha segundo esse 
a.r\igo a faculdade de mandar executar provisl>
riamente urna lei que niio fosse sanceionada 
pelo presidente nos casos do a.rt. 16, não se lhe 
p~i·t te c usar o de suspender aquellas leis que, 
em casos identicos, fossem indevidamente sano
cionadas. 

Concluindo essa leitura. mostra o o~ador que 
como esses precedentes ln muitos outros no 
mesmo sentid l-

O Sr. Visconde de Uru3·uay não era entre
tanto de;sa opinião, mas tnmbem entendia qae o 
governo não devia ficar dcs1u:mndo •. 

A' v:is ttt di.sw, Efm circum,shncias exeepcio
:daes o pY~edirD.enlo do ora.dot escapa a jasla 
~iÍslll'a 1 {! g~,~ernô não podia. deferir por mais 
~~DI_pb â V~?iÍ!oJH!tll que .. o eGu deles-o-do pedia 
com úr!l'e'lle,ll.l .. 

~. iv;-3 

T,.mbem sohre o mosmo assumpto foi inter
pcllado no senado polo honrJdo senador pelo 
Paraná, que dis>e qao o princípio da legalidade 
havh sido sa~rificado. Não o foi porque a lei 
não deve ssr entendida. de m:.neira que della rc
suhe ab<urdo, de modo que feita para proteget• 
a.s ft·anqu1zas pt·ovinciaes s2 volte contra. essas 
mesmas franquezas. 

O acto do governo produziu os etfútos de
sejados ; tudo seranou imrnediatamenle. 

Roconhece o orador que a assemblé« pro
vincial de PernambQC0 comó as de outras pro
vinci:.s tem sido uJ•gida pelas ncc~•sidades par!' 
deslisar-se da szada que lhes foi tt·açada pelo 
acto addicional. 

Por isso declarou o orador no s~u prograrnma. 
que desejava realizar a.descentt~lisação udmi
nistrativa, sob o principio do. melhor clossiti.
cação e distribuição das rendas. 

A questiio é imJ:>ortantissirna., não só d~baixo 
do ponto de vista da legalidade, como ta.mbem 
deb~i-x:o do ponto de vista eco no mico e finan
ceiro. 

O resultado desta providencia é o desequili
\)rio entr~ a rec d ta e a despeza da província i!J 
Pernambuco c de outras. 

Essa posição das asselllbléa• pl'ovinciae~ não 
é sustentavel; é preciso que os poderos g~rao• 
tr:<tcm de faz·~ com que clbs entrem na leg<>· 
1idade pela melhor classificação e distribuição 
da.s r~;)nd~s ~ 

Uma vez que· se traLa de fll-Zer eft'ectivs. a dit~
posiçi!o do Acto Adicional, que véda :is assem
bléas provinciaea e decret~ção de impoatos de 
importaçã.o, ó preciso concene\" algum am:ilio 
às província~. · 

Com um imposto e.ddieional, legalisa-so o 
facto que existe actualll'!ente com app~t·_encia 
de lei. O otador r .:spe1ta o Acto Addtctonal, 
quer vel-o em toda " •ua integridade e não 
sophismado. A aituação é grave, e a aB!lembléa 
geral não podcmi. dei:s:ar de tornar em conaido
raçiio a so~lo dns províncias, e nlllll elhs serão 
mlis ~ggrnvadas com o onus d~ impostos, quo 
a.li<i.s j:i. pagam. O imposto "ddicional. a. que se 
~efcre ó atá pediõo pelo commet·cio da.s provín-
cias de Perna.mbueo e da. Bahia. · 

Por conseg-uinte, a bern !la uniiio a da inte
gridade do lmperio, porque todas as provi11eias 
devem estar em condições de igua.ldade, julga 
o orado1· que uma medida mnanada do pode•· 
compGtonte, resokers osea situação. 

A cJ~.raa.ra podera tomal-a eRl consideração 
na proxima discussão da receita do Imperio, · 
decidindo a questão com a sua sabedoria. 

Sup;)õe assim ter respondido ao nobre depu
tado pelo Maranhão, demonstt·ando-lhe a sua. 
deferenct:l. em todas a~ explicações sobre o s )U 

acto de que,·repeLe , as•ume inteira.respons.bi-
lidade. . 

O Sl\: ManoeL Pon.TELl.A (pe~a oráem] re·quer 
a r)roroga~:<<o da sess:lo por n!'la. hora. .• _ . . 

Posto a. votos o requorunento, e reJel
ll\do. 

Á discnssão ficA .luiad, pela hor~. 
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O Sa. PnEsrn:ENT:E da a se;ruiate ortlem do 
dia para 18 de Agosto eorrente : 

Continua.ção da 2• àiseussiío do orçamento da 
faJenda, art. 5o e segain t•. 

2• di•cusai:o d11. receita geral do lmperio. 
3> diseuosão do projceto n. 168, rolo ti vo à 

jubilação do conselheiro J. J. Ferreira de 
Aguiar. 

Compareceram, depois ~o · al1ort.o. a ae!ISiliO e 
ainda dentro a .. hora. regnnnntal, 011 Srs. Pe
retti, Pr.1do Pimentel, Carneiro da Rocha, -~
va.ro Caminha, Soar~s, AB'onao Penna, Fehc1o 
doa San\Oa,-Barão do Anlldia, Gemi'!iano, A:lves 
de Araujo, C~rneiro da. Cu~a, Ro?rtgues Ltmo., 
Paulino de Souza -e Fra.nkhn Dorta. 
Comp~r01cem !ór.1 da hora reg!mental, _os Srs. 

· Continuaç~o da 2• discussão do projeeto n. 42, 
110bre estrada d 1 ferro do Timbó. 

Discnssio da.s matorias dadM para ordem do 
dia H, tanto na. pl'imeira como .na. segunda 
psrtl. 

2• diseus•io do j>l'ojecto n. 7 A, sobre as 
ee.rt.a.s de ut11ra.liza.çio •. 

2• diseussãn do projecto n. i53, de 188~. 
rõlati vo ao arra sarnento dos morros do Ca.stello 
e &.nto Antonio. 

Levanta-s~ a sessão ãs 4 i/2 horas da 
tarde. 

~',_.. 

ÂCTA D.~ 53• &lilSI:\0 EM 18 DE ÂGOSrQ DE 1882 

Pruidencia do Sr. Lima Duarte 

SUMl!~Rl<.I. -•>PEDir.sTII.-Roqocrillontos do; Srs. Ro· 
tlolpho U:tntls, Almci{la, UHvciu, Jo~é M.1.1'i mno ~ 
J.tanoel Pol·t~tl;l.-()nnu no ot.\. -Cont"to lla:ll') da 2~ 
discu~siio do orç.;unonto da f.urn1h. Discuno.s dO-? ~rs . · 
l>uqu,o-!slr~ita Toixoir:l (~}. Carn.lho Rn.ontlo o A.trons.o 
Ccho Juuior.-2'a disc.u..S!ãO Jo Orf l!'tUuJto da. rceci:~ . 
Dl•ouroo do Sr. P~r<>lr> do Slln.-Ordoni do dia pora ·10 
d• Aio l1~ de :1882. 

ÜQnta.gem And-rado Figueira., Passos 1thrand&, 
Barão da' Estancia, Coelho Campos, Fr .. nci.sco 
Sodré, Me.noel Portella, F. Belisario, ~Pein
dola Co8ta. Pinto, Duq_ue-E.trada Teueu·a, 
Abaiardo de Brito, Souza CJ~.rvaJ.ho, Pompeu, 
Amaro Bezerra; Augusto Fleury, Bulhões, 
Diana, Si! vv. Mafra e Lace1-da Wer.ueck. 

FaltAm com causa participa®, oa Srs . Al
meida P~raíra, Aristides Spinola, Castello 
Branco, Ferraira. Via.nna, Joio Caetano, e Mo
•·eira de Barros. 

Fal•am, •~m caUlla participa~, _os St·s. 
Adriano Pimentel, Fernandes de Olivetra., Mon
tandon Maciel, Rodrig11es Pei:s:oto, Silvi&no 
Brandão, Sa.lusti~no, T. Henriques e z._ma. 

E' lida, posta em discussão o npprovadE\ sem 
debate a a c~ da. seasão do dia i7 de Agosto cor
rente • 
. o Sa. 1 o S:mcuuaro dá conta. do aeguinte 

EXPEDIENTE 

Otlicios: 
Do ~mini•terio dos-negocias ~fazenda, de 

i4 de Agost.o corrente, devolvendo competen
temente informado o reqüeriment.o em que 

· \Villiam F o-.:, por si e eom.o Npresenta.nte de 
alguns capitAli stas inglozes, pede isenção de 
direitoa pa.ra. cer tos mateciMs destinados i fa
brica de fi~çio e osie.mpa.ria. de chita.s etc., que 
pTeleijdem montar no logar denumiltaao- Salto 

· - na comarca de Itú, p~ovincia de S. Paulo.-
A 'luem fea n reqnisiçio . 

Do Sr. i • oeerata.rio do senado, de í6 de 
Agosto oorrente , remettondo com emendas a 
propo•t~ do poder executivo, que úxa. a• des
po•u do ministo~io do impe••io no e::tereicio de 
i882-i883.-A' Í.lllprimir. 

Do mesmo Sr. seere~ario, de igua.l da. ta, 
commllilica!ldo <lu e o senado adaptou e j vai di· 
rigir a. &"-ncção unperia.l a. resolução q ne ap
prova aa pensões concedida$ por decreto& de 1 
de Abril do corrente anno a D, Francisca 
Alves de LemC>s, viuva do furriel dó 38• corpo 
de voluntarios da pátria Jose Esteves de Sou2a, 
bem como a. out.r:~~~. -lnteirada. 

ls 11 horas, feita n eh1mada, acham-se pre
oQntes os Sra. Litno. Dunrtc, Mntta Machado, 
Ribeiro ·de Menezis, Leo1}()ldo Cunho., Basson, 
Jos6 :Marianno, Almeida Olh·ein, Vieir.1 de 
Andrade, Theophilo, J uvencio Alves, Candido 
de Oliveim, Vaz de l\íello, PriseC> Pa•·~isC>, Sil
va Mai~, IgnaciC> MM•tins, Mil-noel C:n·los, Be
zerra. do Mennes, João Penido, P ereira. c ... 
bra.l, Ribas, Escr1gnolle T ... unay, -~iisbono., 
Barão da. Leopoldina., An\Onio Pinto, Mac
Dowell, Rego B•n·os, G01ues de Cnetro, Ca· 
ma.rgo, Cruz, Cruz Gouveo., Gonçalves do Car

·.;alno, ltodcigaes Junior, Vianna Vaz, Pelis
berto, Joaquim Tavares, Olympio Va.Uadão, Al
fnd~ CM.vas, A•'llujo Pinho,Heurigue l.brques, 
Martim .Francisco, .Antonio de S1queira, Sin
val, Souza. Queiroz Junior, tnhóa. Cintra, Can
tão, Barã:o de Araça.gy, Bnrão da Vi !la da Barra, 
Suaphico, Alcoforado, IldefanJ;o do Araujo, 
P:tula e Souza, Generoso Marques, Pereir~ da 
:iilva, José Pompeu, Ba.riio ·de c~ninilé e Barl!o 
do Guahy . 

Comparecet·am depois da chamada, os Srs. 
1J1ysses Via'nna, Souza Le1to, Tarquinio de 
Souza, Almeida. Nogueira, Carvalho l{ezende, 
Rodolpho Da.ntas, Ma.rtim Francisco Filho, 
Me~on . . Affonso Celso Junior, Ruy Barboza e 
Gonç:JJ.ves Forreira. : 

Do mesmo Sr. secretar-io, de i7 de .Agosto 
corrente, comrnunicando q_ue constou ao se
nado ter.lm sido sanceion:uias as resoluções da 
assembléa. geral autorizando o governo a. con
ceder um a.uno de licença com o respectivo 
ordenado ._ cada um dos selfuintea empl:egados: 
Leoncio Godofredo do Nasc1mento Feitosa, offi· 
cíal. de descarga da a.lfa.ndega da Parnambuco 
e Franei.sco Januario ~tiago, 2• eKrip.lura:rio 
do. theaouraria da Pa.rahyba.- Inteiradll.. 

Do rnesmo St• .. seel'eta.rio, -de _ igMJ data, 
c<lmmnnicando que constou ao aenado ter aido 
lfiil1eciõ!IJM a ~luçãil <h asseinl5lé& geijj.l 
àii.toriU.Iidó õ &óterno a. eôMe<h;~ -~ jili:Z dê 

. ;~·s f_l. horas e· 50 -minutos, achando-se pre- . 
sêútes<º7 Srs. depntados, o Sr. presidente abre 
a ·alllis:tó: · 
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direito Luiz Ferreira Maciel Pinheiro um anno 
de licença com o respectivo ordénado.-lntei
rada. 

Requerimento: 

Do juiz de direito Aristiàes AuS'Usto Mílton. 
pedindo um a ano de licença., com o respect.i v o 
or<iell(l.do.-A' commissão do pensões e ordQ
nados. 

E' lido, julgado objecto de delib1ração e vai 
a imprimir o seguint~ 

Projecto 

i882- N, i98 

A' commis;;ão de in ;trucção publica foi pl'€• 

sento o requerimento de João VirgiliM da 
Trindade. que pede admi~são ã rn!l.ti·ictt!a no f o 
anno da faculd1de de direito de S. Paulo, e quo, 
depois de pa.gos os respectivos direitos, sej<> 
submetLido a exame d'!s matet•ias do respcctiro 
~~onno. 

A commissão, considerando de justiça o que 
pede o supplicante, qUJ prova. ter feito todos os 
preparatot·io~, é do parecer que se adop te o 
Mguinte projecto ; 

A assembléa geral resolve ' 
Art. L 0 E' o governo aulo•;~ad6 a mandar 

ruatricub,r no f o anno da faculdade de direito de 
S. Paulo o alumne João Virgilíno da Trindade, 
qu~ depoi~ de pagos os respectivos direitos será 
admi ttido para. exame das m~terias do ei tado 
anno, 

Art, 2. ° Ficam revogadas ns disposi~ões em 
contrario. 

Sala d~ts commi8sões em 18 de Agosto de 188~. 
-Ruy Ba;rbosa.-Ul'!jsses Vianna. 

Vai a imprimit pa.ra ontl'ar na ordem dos 
~r~balhoi o seguinte · 

Projecto 

A com missão espacial qus, pQl' indí cayiio 
desta augusta camar~. foi encat•t•egada. de e:ta· 
minar o trabalho do Dr. Pedro da Barros, sobre 
a. organização policial desta côl'te, vem no des
empenho de sua incum~eneia manifestar com 
franqueza o que ~ensa a ras~eilo de tâO grave 
objecto, ao qual os poderes .Publicas devem ligar 
sempre tod,. a imporlancJa e .~> mai• acur;.da 
attBnçia. 

Tal foi sem ditvida o intuito do illustre ex
minist.ro da ju3tiça, conaéiheil'o Manoel Pinto 
da So~:~za. Dant,s, confu>ndo o estado do allu
dido ttabalho em dias do anno pnssado a um~ 
~ommissão com]Josta de provectos magistrados, 
cujo parece~ n§"o .a fez esperar, como se lê 
entre os appenaos do respectivo relataria apre
ilentado a amba~~ as casa• do parlamonto no 
prim<~ira ~~s~ão da ac tuallegi•latura. 

Tal foi igualmente o fim da =ra dos Srs. 
deputados, aubrnettendo de novo o mesmo M~ 
aumpto :i. uma eommissão ti~ada ol.e s~u seio ; ~ 
1>i e~ta. eonun.issão não apresentou logo o seu 
pareC~l', foi a is!!O levad• não só pela. natu· 
reza. do. ma teria, que el'ig& detido · exa.IM, 

como e~ a ttenção ã estr<liteza. do tempo já quasi 
absorVldo na actual sessão legislatiVa. com o 
eatauo, díscus~ão c api>l'JYaçãC> daslois allDua68, 
trabalho obrigado e. inadiavel em noss) syste
m~ d' governo. 

. Em presen~a.. pois, desta circumstancia. que 
a.mda actua neste momento, não póde lll:tiS a 
COIDmissãó nuLdr esperanç '• de vat· .n<>'pre• 
sente sessão, j ~ não diz adopt~r-;;e, porém 
mesmo discutir-se o bem inspirado projecto d l 
organização policial, suj 6ito a sua apreciaçilo, 
e que sem este obstacuio teria podido ílgu:r:w 
na ordem d& lJ()sS03 tra-balhos legislativos de 
preferen~ia a outros que não met·ecem igu~l 
solicitud~. 

De facto desde muito '\Ue esta importante 
capital, o centro mfiis populoso do Imperio, re
clama czn nome <lo su1> civilisação, d~ suas ne
cessidades que são immens1s. S<~b o ponto de 
vista de s11as índush•iag. de seu comme~cio, de 
sua vida civil, de sens costumes, "adopção de 
mediilas efficazmentc garantido:'3B dos direitos 
qua nascem do conj une to de todas ·essas r~
lações. 

Dizia um illustre escriptor que o fim da po
licia era garantir essencialmente o hornem, 
contra os accideutes que lhe podem a(! vir da 
pal'te das oousas, e de todos os at tent3fiOB q11.e o 
·ame~çam da p~rte dos ou troa homens. 

Em tão poucas palavras não se póde definir 
melhor a missão e o fim preventivo do poder 
policial, que tem sido a preo~cupação constante 
de todos os povo~ cultos, desde a antiguidade 
até hoje. e deve ser igualmente n d~ nossa. nas
cento c i vilis&ção. 

Satillfarà porventura a este grande <leside
ratu m o pl(l.ne do Dr. Pedro .de Barros .1 

A commissão opina pela. af!h·ma.tiYa, e nesta.· 
parte faz suas as judicions reflexões do parece r 
'" que j ã. aHudiu, assim coJ..IO algumas emend::1.s 
que lcmbo, rliscrapAndo apenas em alguM 
pontos, que não são essenciaes e nem alteram 
a~ bases desse plana, o qual, além d~ modebt·
S3 no que ha. de melhor a este respeito entre os 
pa.izes maia adi~nte.dos, cogitou de outrJs me
lhoramentos que sãa pJculia.rmente adapta~eis 
>i índole de nossas populações urbanas, sob ~e
levando acrosccnt·,tr que o seu autor, conhe
cendo, como conhece, a vida. intima desta grande 
capital, não esqueceu o s;u progresso e futuro' 
engrandecimento, lançando ·desde já os ger
mens ·de outras medidas, que necessidades super
venientes podem raclamar. 

Parece ainda ~ commissão que niio se dsve 
supprimír no projecto a dellomínaç.i!o adoptad& 
par a as autoridades paliciae3, que devem ·ser 
ereadas e eha.mndllB a exarce r uma jurisdiccão 
inteiramente nova e impol'tao ~ pelll oat ureza 
das fuocç:íes de que vão se~ investidas. · 

Nem sempre o ·qM é antigo deve abotir-se, 
mesmo q ·1ando ae trs.ta de nomes qoe distÍl!.
gnem el ta. ou 11queUa funcção dv poder publico. 
Por \'ia de regt·a o povo não ama e nem res
peita. o que é passageiro o epheme~o ; ao con
trario \uào q U1Uto •é tradicional falia a sua 
imo.gin~~.ão e ss impõe de modo salut~r. 

Podia, JlOÍs, a. eommissiio aceitar e sub;cre
ve: "-opinião de que na nova orga.nizaç!o poli-
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cial que se projeeta, se deve -~nservar as de
uominaçõ"s de chefe de pohcm, debgndo e 
subdeleg-ado. 

Ha, l;orém, mais de urua. consideração que 
se oppõe _a este _voto . Não só a.l!-omenc~atura do 
projecto e classte:>, como expr1me maiS corre
cbuli~D te o comple:.:o de funcções que dovom 
ser confiadas aos prefeitos e sub-prefeitos. 

Não se trata aqui do-pre(cctu~ urbi-~a 
l egislação romana, que como e sab1do e:s:erc1a 
toda.s as attrihuiÇ()Os da policia administrativo., 
e nem tão pouco do pre{ect«S prctorio que 
constituía urn:J. alta maglstratu1·a, a s vezes de 
uma influencia decisi'ra nos destinos da antiga 
capital do mundo. 

Em nosaa fórllla de governo, se~undo o 
qu~l. o poder publico se exterm. e se divide em 
suas variadas rnmificações, a competencia é a 
medida reguladora da jgrisdicção de cada um 
de seUB agentes, seria, pois, inadmiuivcl e. 
cxist.eneis de autoridades, que invesLidas de 
atttibuiçiY.!s pouco definida.. s;e constituisaem 
nm perigo, uma :uuea~a permanente :i liber
dade individual. 

A comm issão, porém, folga de r econhecer 
que o autor em seu projecto revelou todo o cri
t !rio, p1·ocurando conciliar a acção d~t- auto
ridade destinada. a. velar pela ordem e paz 
puhlica, com as nossas garantias constitu • 
cionaes. 

Era, por6m, nece .. ario dar aos agentes po
licia~• a f&rça e prestigio de que infelizmente 
não gozam, e muito perderam neste $entido 
com a reforma de 20 de Setembro de 1871. 

Si oram indeclinaveis al gumas altera()OO> na 
lei de 3 de Dezembro, como desde muib> rocl~
lll11\'a a opinião escbrooidn do paiz, a. citadn re
forma, <l'le aliá.s c<lnsagrou e firmo~ ~ i JBti
tuição garantidora dafianç& e do llabeas-corptts, 
n separação da policia e da j us ti ça, assim como 
outras m.odificnçlíee que devem 'IQr mnnt..idas ; 
ó forçO>lO confeSS&r que por outro lado dea&rmqu 
um pouco a. autoridade policial em detrimento 
da. segurança publica e privada. 
. O projecto de que se trata é aómeute desti

na.do. p~ a cs.pital do Imperio, o ~r isso n 
oo!lllllissio não póde ir além da esphera. qne 
lhe foi traçada. 

E ' de presunrir, entretanto, que os poderes 
public<ls nãe descurem desta parte de nosaa 
administriL'}ãO que tambem é ur~ont.e ; o J?&iz 
inteiro reclama uma boa orgamzação PQ1ic1al . 

Proseguindo, a c~mmissão justifica 9. projecto 
ainda debaixo de um outro aspecto, qual o da 
restricção que ~onsagra. er.n relação ao pessoal 
idoMo em que devem ser esoolbidaa as novas 
autoridade; policiaes. Qua.i:lto mais ardn a. e . 
espinhosa 6 a missão do funccionario publico, 
maior é o sentimento que o domina de sua pro
pria respo!l$&bilidade, e des•a. nii:o aiío ·garantia.s 
menos eí!!cazes, a e xperiencia adquirida no 
traquejo .. OO.s negocies publicas, os sel'viços 
prestados a~ Estado , titule>s estes qne sobretudo 

. racommendam a t odo e qualquer cidadão na 
est.imn e confiança geral, e lhe dlio direito ~ 
ins;>iral--a. · 

Muito podia a commisaio dizer em van.hgero 
do plno traçado pelo Dr. Pedro de Barros, mns 
p refere resumir a,s suas r eflexões. · 

Concluindo, curnpre·lhe todavia a.crosccnb.r 
que t ratando_.se de Ulll. syetema, de um Lodo 
llarmonico, julg-a c<lnveniente o projocto, sem 
alterai-o nosta oecasião, e por isso propõe que 
seja impresso e distribuído corn este parecer, 
afim de ser unao para a ordem dos nossos tr a
balhos, l"C•ervaado ,. eommi5são o direito de 
emendai-o na discussão. 

S:lia d:>a sessões da co.Ql!l.ra, 14 de AS'o•to de 
1882 .-Leand>'o de Cha1>es M. Rat isbona.
Antoni<> de Siqueira.- Du9ue-Estrada Tei-
11:6i>'a, com rostricçõos. 

PROJECTO DE RI>ORGANIZAÇÃO DA 
POLICIA DA CORTE 

CAPITULO 1 

Da organização policial 

· Art. 1. o O município da eórte com.Prehende 
para os serviços pol ieiaes as freg-ue~tas urba-· 
nas e suburbanas. · 

§ 1.• As freguezias urbanas são : Sacl'a
ment~. C9.ndelaria, S. José, Santa Ri ta., Santa 
Anna, Espi~ito Santo, Santo Antonio, Gloria, 
Lagõa, S; Christovão e Engenho Velho. 

§ 2.0 As freguezias suburbanas são : Enge
nho Novo, Gave•, Campo Grande, Gulll'~tibo., 
Jaca.repngua, lrajâ, Inh1mma, Ilb.a de Paqueta, 
Ilha do Governador e S:.nta. c~uz. 

Art . 2 .• NM f1·egueúM urbanas fi~am des• 
ds ~à C:tlincLos os cargos de subdelegado de 
pohci3. e.inspector do qun.rteirlio. · 

Arl. 3.• S!o igualmanle extinctos os car
gos de delegado d~ policia. 

Art. 4.• Ficam tntubem extinetos o corPQ 
militat• ele polich e a g-uarda urbana. 

Art. 5.• São cresdos os cn.rgos de prefeito 
de policie., au~prefelto de polic~, cowmissario 
de policia e inspector da policie.. . 

Art. 6. • Todos esses empregos são incem· 
pa.liveils com qua.eaquer cargos de eleição po• 
pular. 

.A.rt. 7. 0 O magistrado qu~ a.cútar a no
maa.ç!io de prefeito, sulr-prefeito ou commissa
rio entende · se ter perdido o seu logar de ma
gistrado. 

Art. 8.• Nss fregnezias suburbanas aubsis
lirã a actual organização policial, cujas au
tor idades, porém, compete ao prefeito nomear 
e demitt.ir, quando assim convGnha ·ao ser viço 
publico. Os respectiYO• subdelegados . terão a 
denominação de commis&arios suburbanos. 

Art. 9. • Ficam crea.dos os co7pos de inspec
tores de policia e guard~s policiues : aquelle 
eompo&to da 40 homens, este de 600. · 

§ i.• O governo poderá augmenta.t· o nu
mero desses agentes, precedendo autoriza.ç.to 
do poder l egislativo, quando o aconselhll.l"em as 
coilveniencias do serviço . 

Art . 10 . Em cada uma. das freguezias urb ... 
l\AS havel'li. um commissario de policia.· e os 
inspectores e guardas q:ue o prefeito marcar. 

§ L 0 EsseS agentes s erão agg-rega.dos-aos 
dilferentes· commiss'll'iados pelo tempo qne o.o 
prefeito p!lrecer conveniente. · 
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§ 2.• AqueH•:s que o não estiverem, servi
rão sob as ordens immedia •as do prefeito ~ snb
prefeito. 

Art. H. E ' restabelecida a companhia de 
pedestres, a qual será composta de 80 homens, 
distribuídos, a juizo do sub-prefeito, pelas fre
gue1.ias suburbanas, á disposição dos respecti
VO! comroissarios. 

Art. 12. Ca:da uma das freguezio.s urb,nas 
constituirà um ~ommissa.riado de polieia. 

Art. 13. O J>refeito poderá alterar a divi
são terri toria.l à~s mesmas, si assim. o exigi. 
rem $S convenienc ias do ser\·iço de polici9.. 

CAPITULO li 

Das autoridade~ e agentes po!iciaes 

De prefeito de policia 

Al"t. 14. O prefeito de policia será no
meado pelo Imperador, d'entre os doutores ~u 
bachareis em direito que ti verem exercido 
qualquer d~s eargos seg.xintes : . 

N. L M1nistro da estado. 
N. 2. Director geral de secretaria de estado. 
N. 3. Presidente de província. 
N. 4. Mttgist!'atura vitalicia, por mai~ .l.e 

8 annos; ou 
N. 5. Praticado a a.dvoc11.eia por i2. 
Art. i5. O prefeito de policia. terá. o tra

tamento de excellencia, o . titulo de conselh~ 
o veneerà. o ordenado de 1.2:000$, sendo 8:000$ 
de o1·dencldo e 4:000$ de gratifi<;açiitl. 

Art. i6. Ao prefeito .de policia compete, 
alêm das attribuições que exercem os chefe a e 
daquellas q ne lhe conf0rirem os regulamentos 
que s~ cre ·,rem: 

N. i. Nomear e demi~lir todos os funccio · 
nr~orios e agentss de policia, à. o-xcepção, ape. 
nas, do sub-pt•efeito,e deferir-lhe juramento. 

N. 2. Propor ao governo a nome~çiio e de. 
missão do sub-prefeito. 

N. 3. Formular oa regul~rnentos de prefei. 
tUJ"a e dos commissari:;tdos, alterai-os e revo
gai-os, qus.ndo julgs.r accrtad~. sujcit~ndo-os ti 
approvação do governo. 

N. 4. Org~nizar os regulamentos dos diffe
rentes serviço& a. ca.rgo doa inspectorcs e gu~r
dus policiaes. 

N. 5. Orgamzar igualmente os regulamcn
to5 d l quaesquet· outros serviços a cal·go da po· 
lici~, com approvação do governo e de accó<'do 
com a Illma.. carn$ra municipal, aquelles que 
tambem forem de su~ comp·!tencia.. 

N. 6. Verificar as contas xnensaes dos ven. 
cimentos dos funccionarios e agentes de poli
cia. e nellas pór o seu visto. 

N. 7. Autorizar qo$lquor despeza extraordi
narta, pal'l!. a qual hajao neeessa.rio credito. · 

N. R. Impor aos co=issarios 1loS penas de 
sUBpe;..,são o p·erda de vencimentos até 15 dias ; 
e aos insp~c.tores e guardas estas, e mais, aos 
ultimas, a de prisão até oito dias, nos casos e:r.
preasos no~ reguhmentos respectivos. 

N. 9. Decidir os conftictos que surgil'em .en
tre o sub-prefeito e os <:(n:nmissarios., 

N. !0. Resolver as duvidas que as autorida
de; q uG lhe são subordinadas tiverem sob r~ a 
inLelligcncio. c n.p plieaçõcs dn.a leis o regula
mentos. 

N. 11. Delegar ao s.11b-prefeito alguma. das 
suas a.tt.!·ibtü<(ões especia.es. 

Do sub-prtfeito 

Art. 17. O sub-prefeito sara nomeado p~lo 
Imperador sob proposta do prefeito, d1entr2 os 
doutores ou baeharcis em direito, que tiverem 
se~vido qualquer dos Ca.t"gos de: 

N. 1. Presidente da provincia, ou ~eeretario 
do governo, por mais de tres annos. 
. N. 2. Chefe de secça:o de secretaria le 
csb.clo. 

N. 3. JudicMura, JlOr m.a.is de qaa.tro 
annos. 

N . 4. CommissMio d~ policia por tres, Oll. 
N. 5. Pratic~do a advocacia por cinco. 
Art. i8. O sub-prefeito .de policia terá o tra

tamento de senhoria e vencera o ordenado de 
8:000$, sendo 5:600$ d~ ~~deua.Jo e 2:400$ de 
gratificação. · 

Art. 19. Ao sub-prefeito incumbe, além das 
:o.ttrihuíçõ~s que actualmente exercem os dele
gados e daqut>llas qu~ lhe conferirem os novos 
regul:nnentos : . 

N. 1. Substituir o prefeito em sou.s impedi
mentos e exerc-;r as flillcçõee cspecia.es ~ue lha 
forem pol' clle dolegadas. 

N. 2. Exercer cumulativamente com os com
missarios em seus res[lectivos districtos as at
tríbuições que uos dele~os e snbdelegados 
competem pelas leis e regulamentos em vigor. 

N. 3. Visitar diat·ia.rnente, uma o mais veteo, 
os differen\cs commissarl11dos e fisco.lisa~ a ob~ 
serv~ncia dos respectivos regulamentos a ser
viços. 

N. 4. Inquirir do modo por qu~ 011 com
missarios, inspectores e gtu•rdas cumprem 011 
s~ u; de~eres, e dnr-lhes inatrucçôes. 

N. 5. Pnnir com as pena• de .ausponslto alo 
oito dins aos inspectores, e com estp. e a. de 
prieiio pO!' t~os os go.n1'daa quo. nollae incorro- · 
rem, communic~ndo-o ao pretcito. · 

N. 6. Representar no profeito sobre os Bctos, 
omiS!uea, e ~buso de autoridade dos commis
sarios. 

N. 7. Decidir os conflioto> e. roaolver as 
qnestõos que se suscitarem entre os inspectores 
a guardas, dando sciencia ao. pr6feito. 

Art. 20. Fie a. exclu@ivamente a ca.rgo do 
sub-prefeito : 

N. L A distribllição dos pedestres pel~s 
freguezias suburba-nas. 

N. 2. A applicação das p~nas em que in
correrem, ·na fórma. do regulamento que 1e 
crear. 

N. 3. A proposta ao prefeito para inehu;ii"o 
ou exclusão dos individuos na respectiva. com-
panhia. · 

JJos commissal"ios de policia 

Art. 2i •. Os commissarios serão nomeados 
pelo prefeito, d'entrc os doutores ou bacb.arais 
em direito, que, além de residencia. effectiva 
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na :eõrte por tempo nunca menor de cinooannos, 
tiverem e::rercido cargos de ; -

N. i, Judicatura ou promotor publico, por 
quatro annos. 

N. 2. Inspectm· de policia, por igual tempo ; 
ou 

N. 3, Praticado a advocaci~ por quatro an
nos. 

A.rt. 22. O comrnissuio venc erà o ordenado 
de 3:600$, sendo 2:400$ de ordenado e 1:200$ 
de ~ratifica.ção, e serà obrig-ado a residir na res
pectiva repa.rtição _do commissariado. 

Art. 23. Ao commissario, além das att.ribuí
ções qne actnillmente exercem os subdelegados 
e das que lhe forem expressamente conferidas 
pelos novos regulamentos, incumbe nos respe--
ctivos ilistrictos : 

N. i. ExGCuta.r e fazer eJtecutar os serviços 
d~ que o encarregarem o prefeito e o snb·pre
felto. 

N, 2. Organizar o quadro do serviç) policial 
em cada quar~eirão dÕ districto e as relações de 
pagamento. . 
~. 3. Inspeccionar, por si, o modo por que 

os mspe~tores e gus.rdas •e conduzem em ser
vj ço, admoestal-os e propor a sub~\ituição 
delles ao prefeito, quando convier. · 

N. 4. Organizar o mappn. dos inspectoNls e 
gua.rdas aggregados ao districto. 

N. 5. Organizar a estatística da população 
do respectiVo districto e communicar imme
dia.ta.mente ao p,-efeito as alterações que occor
rerem. 

N. 6. Presidir os theatros e divertimentos 
publicas. em seus districtos, podendo delegar 
e~sa attnbuíção a um do_s inspectores, qo.ando a. 
nao possa. exercer por SL. 

N. 7. Representar ao prefeito ou ao sub-pre
feito contra os inspectores e gu:>rdas que in
~orrerem em acçõ~s ou omissões, a que estejam 
l~posta.s .P~nas maiores, de suspensão por tres 
dias e pr1s•o por 24 ·hora.s. 

N. S. ~unir, com a primeira daq11ellaa 
pena.e, os lUSpectores, o com ella. a a segunclu. 

· "~ guardas qae a merecerem, dando imme
dlata.m.ente conta ao prefeito. 

N. 9. Executar, fórzo. do seu districto, os 
serviço• extraordinarioa qllG lho forem incum
bidos pelo prefeito. 

Art. 24. O commia~ario communiCil.rá diA
riamente, em oflicio dirigido ao sub-prefeito, 
tudo ~ua.~to houve1· oeeorrido na vespera. em 
sen d1stncto. 

Essa participação de~er:i. ser feita a tê ás :10 
horas da lll&llhã, ainda mesmo dos dias sa.nti
:fica.dos. 

Dos insps~tores de policio. 

Art. 25. Os inspectores serio nomeados 
~lo_pl·efeito d'en.tre os bachareis formarloe em 
â!selto, em lettras, scieneía.s--natur.aas-o\L.f~ 
slcas _e doutores em medicina. 

Art. 26. Na fa.lta de pessoas gradna.daa em 
qualquer daquellas especialidades, serão esco
lhidos eis brazileiros · qoe tiverem certa cultura 
~tellectual e moralidade provada, prefc· 
rlndo-.s~ os que ss ha:~am já. distinguido no 
exemcro de cargos publicas. 

Art. Z7. O inspector vencer:!. o ordenado de 
2;400$, sendo i:SOO$ de OL'donado e 600$ de 
gratificação. 

Art. 28. Ao inspeetor, al$m das attribuições 
e deveres que a.s leis e reguls,mentos existent~ 
deram &Ol inspectores de quarteirão e dos que 
lhe conferirem os regulamentos posteriores, tU

cumbe; 
C'<. 1. E:~:ecutar e fizer el(ecutar os serviços 

de que fór encarregado pelo prefeito; sub-pre
feito ou commissario, a. cujo districto se achar 
a.ggregaào. 

N. 2. Percor-rer os q uar~eirões que lhe forem 
designados e ti.scalisar a e:s:ecução dos serviços a. 
cargo dos guardas, instruindo-os, advertindo-os 
moderadamente e fazendo-os substituir, q uaudo 
convenh~, dando immediatamente conta ao com
missa.I"ia. 

N. 3. Organizar o mappa da popula~ão que 
residir nos quarteirões que o commíssarío de
signar, e communiear-lhe todas as alterações 
que forem occorréndo. 

N. 4. Apresentar, pela manhã e á noite, ao 
commissario, utna. nota succinta dos factos que 
tiverem occorrido no diatricto, na. noite ante
rior ou dul"ante o dia. 

N. 5. ·Providenciar, na ausoneia do eommis
sa.rio, sobre o& usumptos lll"gentes. pa.rtici
p<J.ndo-lb.'o apenas o encontrar. 

Art. 29. O commise'ado de· policia designará 
semanalmente o inspector que deverá perma
necer na repartição do commissiU'iado, para o 
substituir em suas ausencias tempora.riaa. 

A ess~ inspector compete a obl'iga.ção de ex
plicar aos g]lardas os respectivos regulamentos, 
instruindo-os sobre o modo como se deverão 
conduzir em todos os en110s. 

Dos guardas policia~s 

A1·t. 30, Para. f;12er pru·to da guo.rd1 policial 
silo noeessarios os requisitos seguintes : 

N. L Ser mairu· de 21 annos e menor de 45. 
N. 2 •. o\preaeBtnr, alem de alvará. de folha 

corrid~, pna9ado no lagar onde houTer nsidido 
nos ultimos 12 mezea anteriores, certifieados ou 
aUestnções de moralidade provada. 

N. 3. Nào soffrer nenhuma. enfermidade ou 
defeito physice. 

N. 4. Saber ler e escrever correntem6nte. 
Art. 31. Em igull.ldade do condições, são 

preferidos oa, solteiros. 
Art. 32. O gua.rda. que adoecer po~ motivo 

do ~erviço de policia e não tiver .famili.a ou não 
quizer ser por ella. tratado, sel-o-ha· na Sanb 
Casa de Misericordia., mediante o aceórdo que 
for pr~viamente edebrado com a res.pecttn 
admlD.llltração. _ 

Art. 33. Si tiver familia a se!l: cargo,perce
berã, emquanto durar a enfermidade, a terça 
parte d?s seus ~renei.tnentos ; e si ern virt11de 
dell~ v•er a fallooer ou em &cto do serviço, 
ass~m como ai nelle se inutiliur, terão no pri
mro.ro caso: sua mulher, emqua.nto Tiver, 011 
seus filhos até â maioridade direito á metede 
de seua veacime!l.tos, e no ~aguado, QGr-lhe-ha 
. abonada, em qua.nto viver, " terça parte dellea. 

Art. 34. O guarda. policial vencerá o oràe
nado de i :200$ a.nnua!mente. 
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Disposiç5es gerMs 

Art. 35. O st.~b-prcfeito, commissarios o ins
pectores, que interromperem o e~ercicio de seus 
cargos, perderão o ordenado correspondent& ; 
~alvo no caso d~ molestia p rova.da e por \empo 
menor de.30 dias. 

Art. 3ô. Além deose prazo, sã a.o·gonrno é 
licito conceder licença com ordeno.do. 

Art. 37. Os gu~rdas que, sem motivo justi
fi cado perante o prefeito, faltat-em ao serviço, 
perderão o ordena4o corrJ6pondénte ao dia ou 
a;aa de ausenci~~o . 

Art. 38. Na prefeitura de policia haverá 
alojamentos proprios para os inspectores e 
guarJas que se não acharem aggregados aos 
differentes commissal'íades. 

Nos respectivos regulamentos se eatabelecerâ 
a od.em dos servi~.o• de úles agentes. 

Art. 39. Fica supprimido o xadrez aetu:l.i
ments e~istente na repartição de polici1. 

Haverá, porém, no edidcio da prefeiturA 
d~tas salas para guarda do ' pNsos de sexo diífe
rente , que tiverem de Mt• interrogados nomes
mo dia pelo prefeito ou sub-prefeito. 

ArL. 40. Em cada coruonssaria.do h~ved. um 
ndre~, onde serão provisoriamente recolhi4o• 
os ir.dividuo" presos pelo rnspectivo eommis-
s ario. . 

Ai't . 41. N3 secretar i\\ de polici a serâ orga
nizad~ a esta ~istica. geralqa população da côrt~, 
sendo designado um empregado, a cujo cargo 
ficara"' respeeti'\1'& eseriptaração. 

Art. 42. A' noite llavera. no edificio da pre
fei tura um empregado da. secretaria, o q ual 
se çonservarâ ncll.a. emquanto se acharem o 
prefeito ou o sub-prefeito . · 

Art. 43. Os a.etuaes eserivll:cs das d~lc.s-"'
cia.s aerão ou addidos á secret aria ou oscr·e
vorâ:o perante o prefeüo, !llb-~refeito ou o 
cotnDliasario que o govel'ao designar. 

Art. 44. Fica creado um registro :;er~l do to
do• O& indivitiuoa presos pel~ polieia,eaerijltnrado 
alphobe~icaruente, uo qual serão Dlencionad •e 
tod~s as prisões a que tiverem sido eajoitos, 
rom designação do motivo, a u toridade que n 
ordeno11, dia em que foi eJf•,c taa.tl• e tudo ruai• 
qnanto se rofirn. a cada um . 

Art. 45. A aecratat•ia rsmettorli. â autorid~dG 
judieiaria. per~nte a qual•)Stiver aendoproeos
Mdo o individuo preso pela policia, um:L cor· 
tidão do seu registro. 

Art. 46. Fica aoolid~,. visita do porto. 
O prefeito propor& ~o governo as medidas 

necesnrias pa.-n a a presentllção dos passapor
tes, nos casos em que siio precisos, eaptara. de 
criminosos o quaesqu~r díligencihs . 

Art. 47. Das penall impo't~a p ~lo t>reíeito, 
UOS ~SOS e>:pressoa DO art. !.6 § 8°, h~vorà 
·recurso voluntario para o. governo, para aqu~lle 
dti.S que decretar o aub-prefoito, na conformida
de do :u·l. 19 §50, e. para esl.e, da> que impu
.terom os co!llmissarios .na fõrma .. do art. 23 
§ 8.• 

Art. 48~ 0.; inapectores e gnardas polioi&3s 
~rão de tMjo que fór estttb~lecido pelo :pre
feito, çom 1>pprc;"'.ão do governo. 

Art. 49, Para. ís.eilid.ade· o rAgula-ridade·do 
ll~t"ri~i) '(lt)Hci!d !$ ll!ltabelooerà eom=ie~~-

ções_por telephoao ·entre os dift'el'entea com
missaciados e a p refeitura de policia. 

Art. 50. Fica o prilfeito autoriz:.do a &Ite
rar os actuaes r egulamentos da. secretaria de 
policia, <:a~l. de detenção e aaylo de mendigos, 
sujeita.ndo-os â a.pprovação do governo. 

Parti 6$p6Cia~ 

· Art. 51. O prefeito, sulo-prefcit.o e os com
misaarios de jlÓlicill. poderão ordenar a p1-isão, 
fóra. do 1lagraute delicto, dos indicl.adoe em cri
mes afiançaveis ou inafiançs.vci.s, observadas 
as 8eguintes p1·escripções : 

Art. 52. A ordem de prisão dos i ndiciados 
em critnes afiançaveis só poderá ser expedídc. 
em vista de prova ou iudicios vehemeutes, que 
r esultem de declaração jurada. de duas tes~e
munh2s inqueridas préviamenta. 
. ~rt. 53. Nos crimes inatianç&'!'eia, a inq_ui

tiÇ<lO de testemunhas deve ser ol!"ectuada un
D?ediat~mente depois da pris ão, quando não o 
h ver Sido a ates. 

Art. 54. A prova. documental ou· a confis
~o- dispensa, n'um e n'outro eaao, a · inqui
rJçao. 

Art. 5.5. A n:utoridade, que ordenar a pri
d >, deve fazer aprasent:lr o pre•o ao ju~ com
petente dentro de duas horas, si tJquella tiver 
Jogar até às 9 horas da. noite, ou até ás 8 da 
mo.nhã soguinto, si depois daquella hora. 

Art. 5B. A reme!sa se farl\ por oílicio, no 
qual seri declat·a.do o motivo da prisão, logar 
e hora em que foi effectu.ada, o agente quo a 
re:>J.izon_ 

O doCil.meuto, termo de confissio ou depoi
mentos prestados acompanh&ra o offieio. 

Art. 57. O juiz, que na prisllo de qualquer 
indiYiduo verificar quo houve illognlidade, in
fracçl.io ou falta de cumprimento de al gumll 
daquollas formnlidades ou má fe, procodorti 
coatra o commiut.do qu0 a tiver ordcna.tlo. 

Art. 58. O d!lepacho que decretar a aolwra, 
o qunl dc~eral. ser aempro fundlllllonlfodo, terá, 
naquollos caa<l8, oa off.Jitoa de sentonça do pro
nunci~> do commi~~S~>rio. 

Art. 59. Si a. pl'iliio foi foit~ om virtude do 
ordom do prefeito ou •uh-prefeito, o juiz, ma.n
dando oxtr:.Lhir cópi:t do tudo, a romcttera em 
aoguida. ao tribunal da relação Jlara fat er eHo
ctiva D responMbUtdade. 

Art. 00. O tribanal procedere. a. eate respeito 
pelo modo est:J.balecido para o julgamento dos 
r ecursos crimes; e o acórdão glle confirmar o 
desp~cho do juiz, julgando lllB!lbsistente a 
prisão, por falta de motivo legal, das í orm:>J.i
dades esta.bclecidn.s ou finalmente reconhecer 
mà fé, importa a pronuncia do prefeito ou &uh
prefeito que a. ti ver ot•deuado. 

Art. 61. Aléw das penas em que incorrer, o 
eommissario, que fõr convencido de dolo, de
sidi•, ou abuso de autoridade, ser:l. pri":uio do 
seu· cargo. 

Art. 62. F icam nesta. parte alterada~~ as dis
posições do § 2o a.rt. i 3 da. lei de 20 ·de Setembro 
de 1871 e arts. 28 e 29 -do decreto de -22. de No-
vembro do moamo anuo. . 

Art. 63. Fica.m igualmente abolidos ca in
qU9rito! pol.iciaes, ereados pel~. eitaaa lel. 
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Art. 64. A fiall,ça provisoria póde ser conce
dida. pela autol"idade policial que houver o~de
na.dO a. prisão. 

Art. 65. O governo poderã arbitrar aos com
missa.rios suburbanos, ouvido o prefeito, uma. 
gra.tilicação correspond-mte ao serviço policial 
em cada uma daa freguezias. 

Art. 66. As freguezias suburbanas poderão 
ser elevadas á Cltegoria. de urbanas, á medida 
que o augmento de população e as nece5sidades 
do po1iciamento assim o reclamarem. 

Art. 67. O sub-prafeito será substitúdo em 
seus impedimentos temporadas pelo commis
sario que o prefeito designar ; e o commissario, 
pelo do districto m~is vizinho , percebendo, 
n'um e n'outro caso, o substittlto a gr.,tificação 
inherente ao ee.rgo do substituido. 

Art. 68. Nos casos de· impedimento de m:~.is 
de dous commissarios, poderá o prefeito desig
nar entre 03 inspectores um, que e:x:erça. pro
visori&mente as respectivas funcções, ou no
mear int~rinamente pessoa estranho. ~o qu3.dro 
ch policia.. 

Art. 69. Ficam r~vogad 1B as dispo>ições em 
contrario. 

Rio, Dezembro de 1880. -PorJ,ro · rJ,5 Barros. 
E' lido, posto em discussão e approvado o sa-

guinl6 · 

Par-ecer 

1882-N. 245 

2° SES~:io 

Ptete?>çr.to rJ,e Jose ela Sil'Va Porto 

A oommissão de pensões e or denados, tendo 
examinado o requerimento em que José d~ 
Silva Porto; c.~rcereiro da cadeia da ei~ade do 
Cautaté, ped$ at~gmento de venchnento~, o 
precisando de esda.rooimonto~ ó dop~rocor quo 
seja ou v ido o governo, rsmsttendo-se ao minis· 
teria daja~tiça o ''sferi&o requerimento. 

Sala das commissões em l7 de Agosto de 
18B2.- ltde(on$o de Araujo.- Jose Ma
.,.ranno. 

O Sa. Pn.~~:srn~NrE:- Telll a palavra o Sr. Ro
dolpho Dantns. 

O S:o:-. Rodolpl"'o Da.nto.lif pedo 
ao Sr. presideJtte que consulte a e..ma.ra si 
lhe concede nma urgenci:l. de i/2 hora na sessão 
de segunda feira. pa.ra. fundamentar alguns 
projectos de lei que tenciona apresent~r. sobre 
materia de instrução putlica.. 

Consultada, a cama.ra coucedeu a. urgeacia 
p~dida. 

O SR. AL>IEIDA R: ÚLIVEIM: - Consulto· a 
V. E:>:., Sr. presidente, sobre si, tendo de apre
sen~ar um projecto de lei que desejo fanda.
mentar, preciso ou não requerer urgeueia. 

O Sa. PRES{Dl!:NTE:- Sim, senhor. 
0 SI\. ALMEIDA E 0LIVElll..~ : -Então rogo a 

V. Ex. se d~ne consultar a ca.mara sob;e si me 
cbnceda 15 m~nuto> de UL"gencia p~ra fund~· 
Illent.ar um proJeBto de lei. 
.; ,C~sli.ltad~, a camara concede a urgenda re-
qttérrda~ · · · · · 

O IS:J:". A.hneid.a Olivei:J:·a:-Sr. 
pre6idente, na s essio de 9 de Junho tive a. 
honra de llpresenta.r a camara o seguinte re
querimento (!8) : 

:c Reqt1ei1•o se pP.ça ao governo que informe: 
« Qu~ndo foi recolhido ao thesoqro nacional 

o pl'oduc\o da ímpesiçíio que os 4 v radares da 
ribeira de Hapicurti, na província do Maranhão, 
volune..riamenta lanQ"rlm sobre o algodão, que 
exportaram de•de i7ôi at6 1808, com de•tino 
à abertura do canal do Al-a.papahy, conform~ o 
rebtorio do ex-presidonte d~quella província, 
c~nselheiro Cincina.to Pinto da Silva, de i9 de 
Fevereiro de 1881. 

«Quc.n to recebeu o thosouro proveniente dessa 
imposição, e quanto mandou d 1r ao governo 
da provinch durante o tempo em que se traba
lhou na referida obra.. ~ 

Quando assim procedi, tinha conhecimento 
do nogocio a que alludo, por vel-o exposto em 
varias r ela t ' rias da presidP.ncia ~" minha p PB• 
vincia ; mas não aauia tudo quanto necessitava 
aaher afim de pugnar pelos dit"eilos della, exi· 
gindo do E~ta.do a solução do BQU debito. 

S1louia c1ue, po:· effcito de uma_ finta lançada 
voluntario.mente pelo• lavradora> do Marànhão 
sobre o algodão que exportaram (!60 réis por 
arroba) dQsde 1761 até 1808, tinha a provinci& 
acnmulado a quantb d~ 621:463$533 com des
tino d. abertnro. de t1!D =o.l, que eommunicasso 
a ilha dG S. Luiz com o contiMuto, ligando as 
ag-uas do rio Arapapahy com as aguas do 1·io 
Bacanga. q uc despeja na bahia. de S. Marcos, a 
um lado da c~ pita! da provinch. 

Sabia tambom 'l uc, o:.iatin;lo cs>o dinheiro no 
erario re,~l, s3m •e·ler dado começo á obra, pot• 
ser elle para. est~ insuffiaiente, 'luando s~ f,•z a. 
indep~ndenci~ do Imporia, foi o pt·oduclo dt•
'Juelhl contrihuiçl:ío recolhido ao thcsouro na
cional ; o '1 ue, t0udo o gov r no do. p1·ovincia 
dado começo á olml em 1848, íoi ella, a parlic 
de :1.852 a tó :1.858, o.uxiliudn pelo govorno nnpe
rial com diversas '1 uantia.H, 'l uo, segundo o..~ 
contas do tbesouro da provmcin., solJorn a 
1.40:000$000. 

Mas, por não ler visto o ao to pelo qual rnau· 
do11 o governo recolher o dinheiro a.o thosout·o 
nacional, nem sabor ao corto qu:uHo ollo deu 
po~ çonta. a pl'ovincia, ignorava as condiçõe~ 
da deposito e nã~ Sll.l>ia a somma que olla. ainda 
tem de receber. 

Adiado o meu requerimento, . por ter pedido 
a palavra a respeito o nobre deputado pelo 4• 
districto da. província de Minas, não foi elle até 
hoje discutido e votado, e ó ·de crer que não o 
s~ja na presente .sessão. 

Agora po!so dispensar as informn~ões que 
pedi ao governo, porque depoiB do meu re
querimento soube c1u~ a divida., de que me occu· 
peí, j:i. mere~eu a attenção do !Jod~r leg-ish
tivo, de modo que o Estado não póde mais r3-
cusar o pagamento erigido pela província.. 

Queit·o. V. Ex., Sr. presidente, ver 9 que a 
respeito se tem dado, e estou certo de que.justo 
como é, V. Ex. não deixará de concorrer p~ra 
que se discuta e voto o projecto, que ou e meus 
nob~e.~ companheiros de deputação temos a 
honra de o!fereoor ti deliberação dll -camara. 
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Na sessão de 29 de Maio de 182ô, veiu á me~a não alteraram o ~ata.do da questão, de modo que 
destll eo.tlllU"a, e foi en dado á comn:Uooão de subiu á aancção e foi publi6...da em 27 de 
fazenda. para. dar pa.reeer, o seguinte requeri- Agos!Q de 1830 a seguinte lei (lê) : . 
menta do deputs.do por minha província, G<m- « Art. i. • O governo· ma.ndatá. abrir um 
çalves Martins (lê) : · esn•~ 'J..IlC facilite o commcrcio. da ~pita.l da. 

.. Tendo os pov03 do Maranhão em cama.ra provlll.Cla do M~ranhão com o tnte:~or, ou na 
i"eral, celebrada em. S. Ltziz a.., Maranhão no. -ra.ragem denomtns.da Furo, onda Ja se pro
anno de i776, voluntaria.xnente imposto a •i a JBCtou !l obra, ou no logat• que pareaer mai-
contrbuição de 16() rs. por a.rroba. de algodão convemente.. . 
em phuna, afim de abrir-se uma lingueta de <Art. 2..• F:e" applicada ã despeza desta obra. 
terra fronteira ã. mesma cidade par"' commodí· ~a presta.çao mensal ~c 2:000$, _Paga p~la 
dade da navegação do interior, evitarem_..., o~ JUnta. de fil.zend~ da referida provmcl.!l· . _ 
risco> da. na.vegaçilo ao redo~ da ilha, ou pelo <Art. 3: • Ficam revog&da.a as dispos1çoes 
boqueir,ro, e estando o produ c to de uma tal cou- em ~ontra.no • » . 
tribo.cção, a que Vlll1.1nhrhmente se sujúta.ram .Na.o te~d~o govern?dado_execnçlh~~s~a.lei, 
para o dito 1im, recolhido em cofre chamado fo1 o p.-sstdente do :M•ranhao quem lD.lcton a. 
do Furo, gaardado deba.ixo de ins;>ecçã.o da o~ra em_1848, e "':Ult_o a custo que elle o"?' a. 
mesma. earnara, foi por ordem da secr· >ta,·ia de dep?-taçao da provmeta o~te.v~ _do IPV~r!lo llll
·e~ta.do(creio qae dos negociOil ultramarinos) em per1al que, desde 1852 ate 1858, auxtlia.s3e os 
i 795 mandado r"colb.er aos cofres re ooios nem trabalhos da a. bertura do canal com dtversas 
meno6 de 500 a 600.000 el'uz;Wos, e 

0
da.hi por qllan.ti >s,.cuj_o total asoe10de a 151:0~1$()00. 

diante colltinua.ndo a per~eber-se a mesma. Fot mUlto JUsto e louva.vel o pr_:>cedtment_o _do 
contribuição para os cofres régios, sern que os governo geral tomando a r~sol~ça.o ~e au:x,lta.r 
povos da provincia. tiNssem 0 resultado que se uma obra, que o poder leg1slauva tmha mau
prop llZ ram : d~do fazor por lei impél'a.ti va, e não por sim?loa 

a.ntorização, mas que estava. sendo feita pela 
governo da pro\'i.neia, por ser urgente a sua 
necessidade. 

~Requeiro que ee tna.nde restituir nara seus 
primitivos fins o produeto da msncionad,, con · 
trbutção, até o t~mpo em que foi subolitnido 
por outro maior tributo de 600 rs. por IJ.t•roha, 
que d1!sde 1808 se pag-a pela e:>:port 'ção do al
godão, em virtude da lei que eutão se pro
mul~u, ou. da. orde~·r~gia. que enttio assim 
orJ~noo. » 

Não podendo a comrnissão de fazenda. de i8Z7 
emittir parecer sobre e•te requerimeoto sem 
OU\rit· o governo imperial,solicitou info:·maçõee, 
que P'•r ell • fora.m prestadas, dopo;., de ter por 
sua. v •z ouvido o presidente da província. 

De posse da.s informações colhHa>, por pa
recer de 13 de Julho de 1827, opinou ~ com
missão que era j u•to iudemnizar o Est •do a. 
provinci... do Mara11hão, r ·stituind' o deposito. 
ou man~a.ndo o governo fazer a projectnda. o J~a. 
para a que formulou o seguinte projecto (~ê) : 

« Art. i.• O governo far1i a.1Jrir o canal ha 
muito projectado para facmtar o commercío 
entre a. cidade capital e o interior da. provinci"' 
do Maranhão . 

« Art. 2. • Fica applics.da. á sobredita. despeza 
uma. pre•tação igual á quo. r ta. parte do pro. 
dueto annual do imposto de 600 rs. por ar
roba Ue algodão em plumA exportado. Esta 
pre•tação ser i íáta o.nnuslJ:!lente pela junta de 
fazenda da província. 

<Art. 3.0 • Concluida. a obr&, a. prestação ro
y-erterá. para a fazenda, a e a tão prover-se-á no 
modo da. oeeol.'rer-se á ulterior conservação 
de !la. 

'" Art. 4. o Ficam revogadas as disposições 
em contrario. ,. 

Pogto em diaenssão este proj~cto, sem que 
deputado &lgum o impugnasse, depois de passar 
pelos tra.mit~s le ga.es, foi s.pprovado e remet
tido para o sona.do. 

No seD.ado não foi elle menos feli.l do quo 
aqui, poi.a, â parte a demora que houve na. dia
eunio, chegou a ser votado com emendas quo 

V, IV.-4 

E uwa. vet que assim ontendeu e começou a 
obr«r, parece que nã~ lhe en licito suspe11der 
os a.u::ülios prestados, visto que não se tratwa 
de um favor, mas de ruua obrigação legalmente 
reconhecida e mandada o:xecuta.r pelo poder 
cowpetoate. 

Entretanto, com sor~rsza geral, depois de 
estar prompta. uma boa parte da ol)ra, su•pen.
deu o g ,verno o seu auxili ' • de modo que, não 
podendo a ~ra>'incia levar por diante o sacrifi.
cio, que a.te então fizer<>, para ooter um c•nal, 
de que .. inda hoje necessita, foi o serviço inter
rompido e nunca. mais pôde prJgred:r. 

Resalta do exposto, Sr. presidente, que a 
questão ainda h <je está no ,,é em '!UC a coUo
co ~ a comlllis<iio de fazenda de 1827. E' preci
so que o governo faça o canal ou indemnize a 
llrovincia do deposito reoolhido ao thesoura na• 
cional. 

Não pede a provincia. que o governo mande 
fazer o canal. 

E' tão ridicula a dospe~a mensal votrula 
pela lei r\ e 1830, q tte Msim a obra nunca se 
fará : em serviços da na.ture~a desse a demora. 
da execução não ra.ro dá lagar a que se faça 
dua.s e m"Íll vezes o que de uma só poderia :fi
car prompto. 

Por outro lado· é para notar que, além de 
qu.e,em virtude da divisão posteriormente feita 
no .serviço s.dministra.tivo, essas obras perten· 
cem ao governo provincial e não ao geral, 
só com a conclusão do canal não pagará o the
souro tudo quanto deve ã. provincia.. 

A l.'~~vincia já. despendeu com a obra. •.• 
556:000$, e para. a.co.bal-3 pouco mais de 200 
lb.e faltam. 
O que a. provincia e:cige é que o EaLado pague 

o q!le lhe rest:- dag_uelle deposito, e P"ra. que 
ass1m se fa.ça o que ou e os meus companheiros 
da dspntaçlo .e.preaentamos i!. camara. o seguinte 
project.o. {U.) 
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Sr. nr~id~.-~' foi, a q_ua,ntia..d~566.;000$ qne. ~l~~)!.ment~? do por~ de. S. Luiz, que. cmno j~ 
a. comlriis!!áo deJazeJl.d8. d.e.il'!21:.reconheeeiL Un- tr11e o~Sl~ de dtz_?r â,camara, se-~clul. q1lalit , 
produzido. a finJ-a, ate ao. ~o de. :Ul.08, Comg, t~d?, obstruido de . :or~as.. Donde; se v.e que, ha-. 
i'P.lie~f01 ella. nes~e -a.nno:mcorpo~ada ~~r~- b~tando a, provm.eua .. ~ conclw.;·-ag-uella. obra.,. 
f~di9if, n.a. t$,lta d.!! 600 rs ., q~, ": Pr.ovln<;t;>.. nao farfl o Estado .ma1s q!le lll<Ü.{'actamente.
P!fSOU s.. pilg.ar, p.elo. algodão_q_ue eXporta~·a,. a emprehender um tra.balh9 que, cedo lh~ ha de 
'l.~i o~serva ~,com;oissão" 9.lM.~.e~ i~ era .. custar gran~e~ sacrifi~ios. ·· · 
cQ)irll-~, e, pos~o ·eu.~,cr~scen,ta~. contmJlOn. Paga a. dtVlàa e falta ~: obra do cana~, nãfl. 
aeerpaga·at& ao tempo- em guese.etie,ctuou .. a estar,ão, resolvidas. todas ali questões, de. q~. 
div~~O, O,a!,r,ll,nd~;,publ,i~~) não á: ~xage~a,dD.o d~p<Jn~e. o p>·o:rresso da minha. provineia.,_m~,. 
~~ccl.a !i,ne ~.\ia a 62,1.:000$ o pz;o4D:Ctod!l- pofl!!O a~rmar a. y, E~ •• sr. p11esident~,_ que, 
con tnbu1~. e,_fi4!cttU;I.~~. allstrs,~ãg. ~1ta., das, mmto ~e terà fe1to nest~, sentido.. . 
q~t~. d'aifa~"·P?r, conta, a~ q~e_s- d~rx!l._m, um • Su .. bsistíra.-o o. utr··· a~ .. gT&ndes,. . n,e.ces. l!),daqWJ..., .. 
resto ile'469:00U$000. . Por ex.empl<i: ~ ponte.que.quereJ;nOs fazer. n.q, 

Si, toda, v~. p,a~e.cer. á,c~ra. ma,i~ jpsto. q_lle lagar ~sti~a, tampe.m: ~:iJ:ã ~min,1,niica.r a. i!~!!-. 
o_.Es,ta~, l;ag,u~,, niío,,aq~ell_e s~lªo.:. que:nós .ve-:. COJD.·a. ~QD.tin~te,, t):~ltallflo, o tra~~.a,pé.,e . 
rl,ficámo~\ pu~;em o 911-e se hq1Uâar, n_ao, du.v.19B.-. os tralli!partes por terrA, do q U!l-aCtualmen~ se, 
r~!pps~,Ç~i.~.-ess,e ·aTr:itre, v.1s.to. que o• .n~so,, o~cupa o, presi_d~nte -~ provincia.. dig:uo.~~
filj; nã.o e, ~~ra:r ~. ~pd,o pa;ea dar. á;· J?.P;D)IlD.elA, gls\ra<!o •. de .. CUJ't· adjnul.\straç_ã.o .. ell'1-- •BJ:Upr,e .. ~ .. 
~J! .. S,~Ii\e, e.x1gir •. que !;' es.t.., ~ pa.gue,aqllillo. le!)lbrarà.~om p~zer. (.A'poiado.s.) 
que. rJ\I:l~'nf!l!,t~~lhe,.e.,~~,v.i4a. Ilhs, fe1to o J?.aga.;nento,, a. Estado. q_~~ ,nro7 . 

S,:. p~~.s~~t.(l,_ass;.;n;funda:mau?ão, o., no~so oedil,como enta:nder &,r~speito,das al.!xifio-s.q)le, 
Pli9J.~FJ.p, cu. !'!<i!l,•~~,:lJ~ltar,~me no q_u.e. ii.c!'. d,i~,.. deve ao. M:.ranhão. Eu. e o a, m~us n<W~s. 
P!!\, m~1s f'&p 82\ , nr,e.~•so. Jl!lo~ mostr.ar a,)ustlça, com12anheil:o•.d.e deputaç,'ío tOpl:troú~_o, gpl"r:nll~.· 
d2,.3f,lo, ,q~~ p~4i_lpps (ea!lla,r.a, e,que,ha. poucos . compromisso de nada mais oxigir. d<urove,-no, 
d!.i\~.1' "Pt<lPOSto: ~~wo elllend~ ao orça.meJ!.to. dq. que concorrer para o a.cto <I e justiç~ q)l;e recla-
5:\4-'Jtedo ,d/<.fazenda,. aqm., oute~e. 34. ~otp~. mamoa pelo projecto. oiferecidó a consicJ.a.raçãp 
Entretanto V." Ex. me eoncede•·ã =ia,)•\g~, da.camata. ~ 
mJnp.t~§.ll~"-, ~ar o ~ep!ora.vel es.tad~ · e,.;n Tenh~ conclu,i.do. (Muito.· b~m ·. IIH<ita. bem.) 
ql!§ ·~- ach:t a, llll!ll~a prJ>\nn<;la, ccrng JU~hfica~ · · · · · ·· ·" · '· · · · 
~ão.da.oxigencia por ella feita. da .. qua:ntta-que, Vem ã mesa,. é li~o e. vai ás _cauu:nis>õe~, d!t,. 
Iliê~ é, devi da p'éh Estado.· • · · , orçarn~nto, con.~tituiçJlc1 .. ~. po,deres o .. seg?c!il!e. 

1."~11'· a pró..-inc\a ·uo Mar~n.hlío UlllJ!., d.i,yi~a,. projecto · 
que tã.o cedo não solverá, e pe1uena, m~tq, 
peq)l~ru.!:· r.erc01 d,e 800:000$, <i a renJa., com.q\le 
el~~!l~~R~re_,ás B·lla~ Jespi!Z4!!,s~, u~,d~~ q~s, 
a ill.E!t~ucção, leva-lhe .. cerca. de ioO:OOOj$000 •. 

'dr&'.., iii..o:i~ata.lo tem. pó" si: a con~i.leraç_liÍl.rle 
que • ni_Õ !ÍÍio pi:osper.a!' as:s\UIS fin!lnçaB, O. que, 
~.õ, ·.P,~à· r&. nel\te .jlar.tic!llar ~er .11J'!l3- pro". 
Vlncta como a:mtnhn; 3.~ contrario de ~utra.s,. ha 
tanto~ anno. eutregue a si. mesma; sem.reoehe~ 
o ~e~Qr impnliso da ~overno L · · · 

A a_s~omblêa gerat l'oscl\'O. : 
Art. i.' Fica revogada a-lei de,27 de. Agosto 

do.,i830, e. ~n!:orizado o. gov13.1:no .. par,:t indem
nizar o cofre. provincial. do Maranhão d:.. quaatia. , 
de.4(i\j:47;0$78i, rE(St9 da de 621:463$533, que-, 
fó•" rec-,lh.ida..e~adeposito, ao t\lei!OUro nacional, 
fazep.do pará. esse ftm as necessa.ri~s aperaçõe~, 
de credito. 

Art •. 2·. • RevogaJ!\~$8 as disposições em con; 
trario. .. · 

Pàço da =o.ra dos deputados, iB' d'e .. Agpsto , 
de !882 .. -Almeida. Oli-ue\,.a.- Si.l1>a.M aia.
Salustiatla.~ Sin1lal~-GQnleS de OastrB.-
Vianna Vaz. · · 

Croi(ora dQ. Estado, par titulo q!le á. sagrado 
p~ra.. 'oa prop1·ios individuas,. p~r, . tit11lo que 
nli!l?a . P.f~sçr:e~~. coino. é.· o .deposito,, podia: a. 
provin~ia do Maranhão dizer simplesmente que 
prtffi!sa . dq,s~u. din~eiro, e. ni<) ao -~9 .. rla.: com· 
o estado do devedor, o qual, em todo o caso, está. 
e~1- l!lelhllret condições para, -privar-s.e dil 
qqen !•!\ ,di!_pao~,tada. Entret..nto, P.C!a.meu o;~ •• 
pd,n,cf.~a.. ql_le ,:'), o. E~ta.d.o lhe, ma~~t p~ .. a 
q'll',l!-b.a. a que ._se .Jiilg_a, co~ dir.ell,o,. será..o O·Sr. J-osé Mar.ia.nnonio reclama. 
P~!\'amenl!> .. APRhcado Pl':n!'~~e. ao.propr.w .. contl'a o quo vem. publicado no Diar.i<l O~ia~· 
fini que tí:v5raw em viÍlta. 06 colit~~u,ffites, ·da- de hoje, porquanto a mesa. já. explicou,. e: da. 
finf;a,. é n.ue d~sde Do, te~11os , colo,lllaes.. prece- acta não coDBts qno ~e tiveas,e sido_negada.a 
e~a o :' e~P,H;iro .. a&. pro meia; • elll:; Segundo urgimcià.1Ju~ h.ontero.. requereu, e.oll10 consta. 
lO"Jir ... a outt'M o~.· .. ~.d. e gra, .. nd.e_ .. magmtu . . d~ nue ao me~o ;n..:0 O""c!n7 

já"n,ã:o .po!l~m:ser ãdiadas.. ·· · · · "' Le~';ta:-&;;"'p~ra 'p~di;·~ Sr. presidente qJl~. 
Nõ;; temos,.é·v:e~dàde,, duas emp~eznde,na-, , consulte a casa se ,lhe con.cede ,,m·gen.cia.por 

vega'ção, que. p~ecem tornar,, diSpenSILvéL ~ meia · hora para discutir negocias de_ 'Pernam.
abertura, do cil.naL Mas, alél:i dec qué'.elle;é bueo, referentes :t impostos de importação on · 
miüto ··nec.issano .. às ,erilb•~caç.ães ,q)le vm dos · de consumo. · 
rios .. Munirn, It.apicurú; G!'ajàhu' e P~~diJ:l:e;·;ã~. · 
q~es não pode.m. afl'ron~sem.;peugo.a.pas-· O Sr. 1\tB.;nQet.P.ortella.(pela:or,-. 
sa~~m !l«;i_.mar ·ch'B,~ Bo<J,U~~~"-~se ,o facto , dem):-Sr. presid~nte! o requerimanto,do nobre, 
roo;o.nbeeJ.âppe'l!rc.elebr~.engenlie~ lJlglez.John, .. deputad_o pelo 2• dtstricto•de '· Per;n8Jllb.uco pede 
Ha:w.s~l\i, qn~. àlli,andou em.. co!XllDi.'<llão-do g~ . nl!Lllurgen.cia,por meia. hor.a,afun de occupar:-!le . 
vemo; ile' '.muito cciricorrer o· c&.na~ J.ara.. o me~ . de occurrencias havida& em PerJ:~ambuco. 
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Eu t ive oécasíão de i'nserever-me po.ra tr:>14r 
deste :.asuinpto na Sêlll!ão do dis 16. Foi lEMin
tada. a. sessão e por este 1ll0tiro não usei aa 
Jiala.vra . . . . · . · 

Na sessão de bentem, mscnplo p:l.l'a tratar do 
me~mo auumpto, não me foi eoneedida a pa- . 
b.vra.. . 

E ainda honlem, ao ser discutida a interpel- : 
laçio, eu pedi a prorogação da hora : me havia 
inseripto. mas foi-mil reeuaada a prorogl!çã(l. 

Aseun, vê V. Ex. e ·a.camaro. que, pedindo. o 
-:rrobre deputado uma. nrgeaeill a(lilnU ror meia 
hor~. eu tenho o direito de raqu.erer que, no 
eal!o de passar o req,ueriinento do nobre depu- . 
tado, ·me aeja ta.mbem concedido igual espaç~ de 
tempo para. oeeupar-me do mo•mo objecto. 
(Apoiacfos.) 

Posto a votos o reg,uerimen\o do Sr. José Ma;. 
rianno é rejeitado. fica.ndo por esse motivo .pre
judicado o do Sr. Portella. 

V'ém à mesa a seguinte declaraçio de voto : 
cDeclara.mos que vot:hnos. s. favor do requeri

mento de urgeucia. apt·esenladu pelo Sr. Jo&é 
M:<rU.nno sobre negocies de Pernnmbllco.
S. R. -:-Gonçàl-ves Ferreira.~Akoforaito Ju-
11iiJr. >> 

OR.DEM DO DlA 

A camara 'tem presen_ta que apenAs V. E~. 
nenb&va de declarar em dteeusslo eae a:rt. ;{o, 
o nobre depntaaô :Pelo 2()o diiltri'éEo -a;,. -proVinci:o 
de Mina.s .Geraes,o Sr. Dr. Atfoiiiil Celso Jniiioi-, · 
levan'tou-se e requcreú o eÍlearrâmeoto. · 
~ opposição;reó'laai_?u;,eómo lhe ~li!l!pi-i~ jn'~s 

nada eonaegu•u. MM~ ti>.rde, oce..pan:do a tfli
'llana 4qU.olle digno represent..inte ílfl naÇ~. 
no intuito de Justificar o leu . proéildimeÍitQ 
proeurou apa:innllal'-SG com o li.rt. ·{76 dó r&:
gimento. :Admir.> qué úiiia intelligeneia ·ti'O 
laéi_aa. nãe ·~~:é~end~s&& a~.ao 1~g~ó quH 
·regu'nonto :na.o podta. cstabeleee'r semolJi;.nte 
t'b:eoria., que importaria em nàila. inehoá do q1:í8 
a snppresaio de ulll& discussão. 

O art. i7B níto este.belece nem poderia esta
)lélecm· a doutrina qu• aq11i ·&e pro~li.rOlt s lis
tentaT'. O que esse artigo faz é marear o pra.ie 
para AS W.cussõe.s. A i • e 3• di.scaasoo., há
vendo quem Lenha a. palavra., l1l1o "IIodem ser. 
eneerradu aam ~ue a mataria aej&. pelo menos 
tratada. em duas seS$Õ<)a dürias. . . .. 

Q~a.nto, porélll, â 2• disc~:~ssão, p6~~ s~; 
eneerrad:~. qualqueL' que soja o ponto em 
qne 5e aohe ; mas em todo o. caso e preci~o 
que a disct~Bsi!o lenha sido encetada, e por w:n.a 
razão m11i1D simples : não s.e ]'~e en<:!lrto,r 
senão o que eatá aberto ; ora, encerrar a ~
eussão e ili!Jledir a discussllo são coasas muito 

Continuo."' discusaão ao art. 5• do orç&meilto distinclll8. (Apoiados,) _. 
dá Íll;zenda.. Si o nobre d~putado qu~r _UJ<l argumento .que 

. · me pare~e perem~torio, irrespondivel, vai têJ-o. 
O :Sr. :lgnacio Martins (pela Sabe o] nobre deputado que ~ 2• di.!· 

nriUm) requer o êMerramellto da discussão. cussl>o ~ uCc~;iito JH'Oprh pelo r êkiniento para. 
E' o.pprovado o requerimento. a a.preaentaçilo, lêitnra. e apoi~omeritó d_O.s c.men~ 
o fS,r. Duq ue·Eii't1"a.d.a. Tei- das, bMtando para. e5s' apoia.ilBnlo cinco YOID'i.· 

xei,ra. obtendo a pa!:i.vl'a pela ordem requer O regimento permitte, ? verda~l.e,. que ria ~ 
qaé, votado o· artigo, seja dle devida111en1e diae~ssã() sejam. apresen_tadas ~:nendas; . ma;s -~ 
colloeado, iste ê, no altimo logar dae diepo!li.- preclSo q11e B&J~'lll a ;•ota.ilaa pois. terça P~rte 
ções geraee {ápoia&os) ; porque referindO·$& á dos rilembrog d~o ea.mara e. em relaç.io ao· orçll~ 
de•pe~a e a ~eeeita, e l&odo muito generico, men o nernse p edem r.presenta.r riea!a. ditCLI'são 
torna-ae um verda4eiro aleijão no lQgar em emendas ereando despezas. 
que se a cu. (Apoiados.) Ora., pergunto eu : seria ]JOasivo! que o re-

gimellto se prestasse a uma interprotrLção, ditli· 
O Sa. AFFON!!O CELSO J oNioR :- Concordo cnlta.ndoem um easo,ate ~m~ibilitarido a apre~ 

cóm o aobre deputado. E' qnostão de redacçiio. aen~ de emendas, dlrGtto qujl ello ga.ran~ 
Pooto a votos o art. 5<> é appl'Ovado. a todos os mernbr03 da. easa Y AbMJlutamente 
Enti:. em diSC'Ul!ailo D a~t. 5.• niio- (.Ap.,iados.) 
O S,r. Carvalho Rezende,_ Eu poderl~ addnzir ainda outr~s considera~ 

Sr. presidente, umr. vez que a illustre m~iorill, çõas, não o faço porqae nilo quoro quo a illas.. 
julgou·116 com o direito de aupprimir a diseuesão tre rnaioria ria•BB' á minb.a custa, liuppondo qM 
do art. 4• da proposta, ni!o poder~ levar a wsl pretendo mover céos e terras plr:t nrrombar 
que eu peça a palavra sobre o art . 6• ...;. uma porta escancarada. 
ficam 'f'O'OOga.dds ~ disposiç6cs em contrario. M'9.s (e ncate mas e; tâ a razão do attentodo) 
($"artes.) disse a illustr& maiori:l pelo org-:lo do n~sso 
· ~a ~~easão' de- :l4 do corrente mez a illustra f o secretario q11e, si as3Ím pr.ocedeu, foi porque 

maioria deixou bem paten\e quaes os seUJ in· deaconfiava que a opposição queria prote1ar 
tuitoe áeerca dos debates nesta casa;· mas n~ó o debate. 
reftoetia que a opposiqii"o tem no Ng-imanto as En ll-ão· esperava ouviL' esta proposição pro
recursos necessariospara. se :fazer ouvir todas as ferida nesta casa durmte estas duas a~ssões . 
vezes que entender conveniente ·aos interesses · (Apoiados.) . , . . . , 
do pai2. A opposiç~ :aio tem _procurado.prot~l!'l" _os 

debates ; .pelo eontrllorio tem. pr<)Curade mesmo 
UM Sa. DEPU'UllO:- V. Bx. discutindo eate 0 mais pOsaivel auxiliar 0 governo e a· maio~a . 

artigo e>lâ nos danao muita razão. Uma vez que a nobre inú oria mostra ter. a 
O Sa. C.utv.Ai.Em R!:zlliÍ!ioE: - Aqnell.a seSiãó memoria tão fraca i este respeito; vo11' lem'Qrâl' 

deve ficar memon.vel noa annaeg parbmen- . dou e faetos que sito signüie<Ltivo.a·.. . ... 
tares. (Apoitid:tis; lroceln·SC muitos aiJartes e o Havia .quatro &nnoa que o pa~tldo . conservail~r 
Sr~ pre~nte Yec1ama ajtençtlo.) nlo thilia n&3ta casa uma só voz qu~ o defen:.:· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 00:28+ Página 11 de 29 

28 Sessão em 18 de Agosto de 1882 

desse dae injastas accuà~>.~ões de que era dia
riamente victim.a. 

Precis9.valllOS logo que abriu-se a primeira 
sessão legislativa. ajustar severa~ contas com .o 
situação inaugurada a 5 de Jane1ro, e C! en.seJo 

. mais proprío era a fallil do throno. Po1s bem ; 
apre.senta.ndo-~e neaLa eMa o nobre ex-prns>
dente do conselho e dizenrto que a sua principal 
·preoecupação era a discussão lãs leis a.nnua.s 
e a organiza~ão da um bom orçamento, a oppo· 
sição. pela vo~ áutorizadct do seu distincto chefe, 
dGc!ai-ou que estan promllta a desistir da dis
cussão da falia da throno, wna vez que se tra
truHe das leis annuas e do orçamento. (Apoia
dos.) 

A principio o nobre ex-presidente do con· 
selbo não aceitou o olferecimento ; quando, 
J?Orém, aqa1 de obrou que o aeeitav9., a c~>.mara 
e teit"munha de que a opposição desistiu da. 
Jlalavra incontinente. 

O segundo f~cto é lambem muito importante 
e occOr1·ido no mesruo di:t em q11e 8.3 deu o at
tenLado. Eu não tenho neccsai<lade de recorda• 
a. attençi!o com que a c amara ou v e sempre o 
m~u particular amigo de pulado pelo Rio de Ja
neiro. o Sr. Dr. BelisarlO. Eu JJão tenho neces
sidade de lembrar a ;.rvficiencia ~ o admira.vel 
bou1 sonso ! •ratico e1>m que es~e diatincto re
presentante discute aernpre as questões.(Apoia
dos.) Tinh,. d!e de fallar nesse dia, trazia as
sumpto para occnp•r a attenção d,. casa pelos 
weno~ ' HH:". hora. 

O digno teader da mai~,·ia, o S1·. conselheiro 
M~rti m Frsncisco,l eve a à·~licadeza de dirigir-se 
a eUn, '' mim ~ a outros collegas expondo que o 
gov ·ruo tinha ernpenho am <J.Ile terminasse 
aquelh diseassiío ;:ara aproveltl!.I'·Se o tempo 
que res lava, discutindo-se o or~amento. Aq u ·lle 
men an1igo limitotJ .. ae a urna unica ~;arte da 
que tinha a dize•·, Q fallo11 apenas me1::1. hora. 

O Sn. AFFONS' Cnso JoNron:-Fnllou mais 
de uwa hm·,;. 

O SR. c.~nv,, r. I! O REzll~"DE:-Está eng-anado ; 
eu esto.1·a a se11 lado e níio viria ~ffi,·mar um 
façlode qne n~o th~eese ple'lo conhecimento. 
Dig~-mo a illusu-c maioria : uma opposição 

que procede das te modo pó do merecer a. q uali
ficação de protehtdora dos debates ? 

O Sa. Io~IAcro MARTINS dli. um aparte. 
0 SR. CAII.VAL~O REZENDE:- Umn. vez quo O 

meu nobre amigo, tleputado por Minas, pro
cura int~rromper-me, peço-lhe permissão para 
avivar-lhe a memol'ia sobre occurrencias nliàs 
bem recentes. 

S. E:t., que hoje mostra-se tão fervoroso ll.de
pto doa encerramentos prévios, já se esqueceu 
das. amabilidades constantes de que era victima 
o Sr. Dr. C&ndido de Oliveír~< sempre que se 
levantava p•ra requerer, não a suppressão, mas 
o encerra.rnento de aiguma discussão! 

S. E!:. jà se esqueceu de que não cessava de 
proclamar aos quatro ventos que não sabia 
qnem era aqui opposição ou maioria. ? S. :&r. 
ji se esqueceu d~ qu~ dirigiu ao o::.:-prosidenle 
do conselho a postropbes crueis,que de,'iam doer 
tanto áqilelle velb.o batalhador do rartido libe-

ral, e isso paio simples :fucto de haver elle 
trocado algu!ll&S plllavras com um membro da 
opposição 1 (Apoiados.) 

o S];l. Pai:siDENTE :-Lembro ao nobre depu
tado que o que está em discussa:o é o 9.rt. 6. • 

O S:R.. CARVALRo REZENDE : -No e.rt. 6• 
póde-se discutir tudo porque não tem mate ria. 
propria.. 

E' verdade que não ha exemplo de nm pe
ríodo legislativo tão eateril como o presente. 
Estalllos Do 8° rnez dos nossos trabalhos e 
9.inda nos achamo$ sem orçamento, parecendo 
inev.ita.-vel a p1-orogação da sessão. 

As eau•as dessa esterilidade são hem co
nhecidas, e passo a a pont:~.l-as. 

A primeira é que nem o gabinete de 2~ ~e 
Janeiro teve nem o de 3 de Julho tem 1deá 
nlguma s.saentado. sobre qualquer ramo da 
administração, vindo-Dos as propostas tarde e 
a má.s horas. 

A segunda é a fr8.queza do governo dis.nte 
da eua. malod.a., tenU.o co_n.tinuadamente de ce
der ... suas.imposí~ões, e tendo muitas vezes 
de passar pelas forcas ca.udinas. 

O SR. PRESIDENTE:- Eu lembro ao nobre de
putado que não póde continu«r nesse teneno. 

O Sn. CARVALHO RllzENDE:- Mas si não está 
co usa alguma em discus•ão ~ V. Ex. de u-m e a 
palavra. sohr1 •1m assumpto que não tom dis
cus ,ão e admira-se qae eu di~cuta a ~stel'ili
!hrl" da situ~ção ~ (Hi!aridade.) 

Da fea.jueza do goveruo temos exemplo fri
sante n" vot•ção do or~amento do ministerio dtJ. 
agricuhnra. 

J;,., ll'U dos rnais bellos discursos q no tomos 
ouvido ne1<ta casa, o nobre eJ:-doputa.do pe~ 
Ahgóas, act11al ministro dos estràngairos, pro
poz imr•ortantea rcdttcções nesse orçamP.nto c 
juslificoll·a·s de m"do cabal; pois bem ; \odas 
as su:~s idáas fo~a.m repoHido.s na votaç:!o. 

A terceira caus • refere-se um pou•!o a V. E:.:., 
Sr. presidente,<Í a pessi.ua direc~to que tem tido 
os nossos trabalhos desde o primeiro dia de 
sessãv ate hoje. Ho. semanas 1nt ·iras em que 
;~qui uíio apparece utn ministt·o, quanclo eu 
euten ;o que o. i-irecçiio dos t<·abalhos pertenae 
no ~:abin ·te por qua.lq uer dos seu~ m<•mbro.;, 
e não a quaiquer da~utada . por m11.is impor
tante que ell~ sej L. (A.poiaàos.) 

A qu:u·to. caus~, í!nalmente, foi a tibiesa da 
maioria. pa1·a com o rninist.ario 2i de Janeiro e 
o. tcbieaa ainda em maior escala pa:-a. eom o 
IDinisterio a.ctual, sem embarg• dos protestos 
de dedicaçi!o ·sam limites e do entbusiasmo fre
netico. Vou dar a prova do que acabo de dize!' 
lendo um apontamento em que não h .. a menor 
inexactidão, porque é tiradó do meu livro de 
lembranças. 

O SR. PREBIDENTE:-Lembro outra vez ao 
nobre deputado que não p6de continuar nesse 
terreno. 

O SR. CARVALHO REzJ!:.;'\D:J::-Diga-me então 
V. E,;:. o que é que hei de discutir? (Hilari~ 
dado.) . 

V.E:x. ~oz em discussS:o e dou·me a palavra 
sobre o art. 6• que reza SÍDlpleamentG:-Ficam 
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YetJogadas as disposições em oontr<l!'io; o que 
hei de íazet:~ (Continúa a Mlwidad.e.) . 

Eu pretendia pedir ao governo esclareclmen· 
tos oobre um facto gra'7e c quo póde ~~oté en
volver o credito do mesmo governo; mas; si 
V. Ex. entende que eu não estou na ordem, 
sento-me pedindo a V. E::.:. que me mande 
papel c tinta pal·a. apresentar uma interpel
tação, roeurso que me fo.culta o regimento e 
de que, entretanto, não desejava bnçar ml!o, 
ficando a questão desde jáliquidadal:>., e;i
tando-se aSSÍill a m:>.ior perd:t de tempo. 

O • ilencio de V. E". demonotr"' que posso 
eontinuar e por isso passo a ler a nota do livro 
de lembranças, a que me referi. 

OSa. J. PENroo:-Pois fica tàmbem revo· 
gado o seu livro de lemhJ•anças. { H ila.-i
ctade. ) 

O S11.. CAR,.ALBO Rxz:&NDB : - Essa nota d iz o 
•egninte: 

" Noa · 4 mezes da i • •euiio legialativa 
trabalhamo~ apenas 67 dias, descanaand<> nada 
menos de 34, sem fallar nos feriados do regi
mento. Nos 3" mezes da 2"- sessao tc!moa traba· 
lhado 52 dias, desca.n ... ndo 22, a em fo.llar no e fe
riados do regimento. Assim pois, nos 7 JOez··"
de sessão a ca.mara tem feito n:.da menos de 56 
sinalephss. ~ (Hilaridade.) 

O SR . AFFONso C1:1c.so Jut<I!lll.:- A r~spon
sabilidade e de todos; não h~ dilferença. entre 
de pulados da maioria e da minoria. 

O SR. CAxT1o::... A m:tloria póde ínzer casa 
independentemente da minorio.. 

O Sn.. AFFONSO CJ1H.so JuNioa :& oUTRO$ Sas. 
DEPO'rAoos : - Todos são ob,igadcs a com, 'a
recer. 

O Sa. CARV.\LHO R.~zgNl>~ :-Co• nprehend~ . 
V. Ex., Sr. presid~nte, que,si Livessemo$ apro
veitado, niio direi aqu·•lles 56 di>~s, mas ao 
menos met.ade desse tempo. ha muito que ""ta-

. ria votado o orçamento e est.-.rinmn5 c.nid mdo 
de outros assumptos que muito interea~nm ao 
pa.h. Aqui eolão, pois. as verd•deinu causas 
da. esterilidade destas duas sesaões. (Apoiados 
da opposiçeo co»scro>o.do.-a..) 

Dada esta. resposta no nobre depu lado o Sr. 
Dr. AffOnso C<!lso Junior , eu passo ao ponto 
p&ra. o qual ~pecialrnento pedi a palavra o quo 
reputo muito importante. 

Na aoss~ da i4 destG mez o nobre deputado 
pelo dis~rielo do município neutro, o Sr. Dr. 
Duquc-Estrad~~o Teix•ira, trouxe ao conh~ei
mcdto da easa. um facto g~a.vo. Disse- nos 
S. Ex. que no Banco do Brazil existe firmado 
pelo segundo ministro da fazenda do gabinete 
5 de Janeiro um docum(mto pelo qual o governo 
re>ponsabilisou-se por todo e qua.lquer pre
jl!izo que resultssse de uma trausacção de cam· 
b!MS· • . 

O Sa. AFFoNso CELSO JtiNIOI\ :- Ji re~ 
pondi. , 

O Sa. C..l.ll.'HLRO lqZBNOE : - Accrescenton 
S. E:.:. que pela liquidação ~eits o_ prejui2o e:z:
cedia de 800:000$. Os pape1s officaes submettr
doa ao conhecimento do parlamento não fazem. 
a menor rcíereucia a eStl3. lnusa<~<;io ; creio 

meemo que n&dacconata. a esse respeito, {l6ie o 
men col.lega o Sr. Dr. Andrade Figueira, a 
quem nM~ escap~ nestas ma terias, d~clarou nau 
ter conhecimento de tal documento. 

0 Sa. AND!UI>& F!GU:&llU. :-Não tenho. 
O Sn. C.tRVALRO fuz:E~o:m :-E o nobre pre

sidente do conselho, que aliâsfez parte daquelle 
gabinsto, declarou por sua ve2 nada saber ~ 
semelhante respeito. 

O Sn. PB.EsfDENTE DO CoNSEI.RO : - Eu disse 
que o governo não se julga responsavel por 
semelhante q ua.nti.B. e a te hoje não r . ·cebeu re
clamnçâ:o alguma. (Cru~am-se apartes.) 

O S11.. CARVALHO Ro:z :s:NoE:- Quero collocar 
a q11e•tãõ n o aeu verdadeiro terreno. 

O Sa. ÀPFONSO CEL•o Ju:<ton:- Foi um 
grande serviço f:u:er com que o caro bio não 
bsixas;e. mais, poupando-se ao the110uro lll.i
lhares de contos. 

'O Sa. A NDRADE FIGUEIRA:- Não poupou 
causa alguma. 

Ó Sa. AFFONSO CJ!LSO JU!itOl\:- Proporcie · 
n"lments. 

O Su. CARV.<Lao R.EZE!<Dl!: :-Por occasião da 
discussão, o nobre presidente) do conselho de
clarou em ap.orte que não tinha conhecimento 
de semelhante tr.._nsacção, e este a pal'te cons ta 
do resuruo do Jor>t~l do Commercio. 

O Sa. Al<D!UDE FIGUEIRA :-E S. EJL. acaba 
de r.-produ~ir. 

0 SR.. CARVALHo· REZENDE :-S. E:t. pàt•cce 
ugora rectificar. 

O SK. P lU(O!DENTE lJO Go:<sELBO : - PHa que 
uto ~ Eu argumonto ocmpre ooní. lealdad" <1 

f.-anqueza. ( ,1poiados .) 
Disse que não tinha conhecimento de r ,•ch

rna.çUn alguma; não ~u re~,...ou::>a.\' el pelo 1.1ue 
diz o f' '5umo dos jornaes • 

O Sa. C.utVALHO futENDE :-Esper:wa que• o 
n•.brc deput:ldo o Sr. Affonso Celso J unio ' trott
xee:sc :i casa oscb r<!Cim~ntos com;;.letos. 

O Su. At>PO~SO Cm.so .lmnou:-Pe~tl a pala
v rn 11ara uma e:tplieação pessoal : todos . os es
clarecimentos foram dados. 

O Sn. CARVALllo Rl!lt~-.;nx:- M"s S. Ex. 
diss~nos que esses eselar.ceimentos não podiam 
ocr c~bae.s por ~>ehar-se auson~o " pesao" quo 
podin f<Jrnei!Gl-os, nccrescenlando que Ih" pa• 
reei~ nA:o ler esse documento fórça. obrigaLoria, 
vislo como o Bõnco do Bra%11 atá o pros~nle n~o 
fez r~clamação alguma. 

Sabet11 toda• o cuidado q"-9 ltim a direr.toria 
daqo.elle estabelecimento em tudo quanto du 
resJ?eito a seus interes;es, e é de crer qo.e 11io 
ace1tasse esse documento só pelo prazer de _pos
suir a assignatura do e:t•ministro da fazenda. 
(Apartes.) 

Soja como fór, a.s declarações dn nobre de
putado complicam a questão. E' preciso que o 
parlamento tênha conhecimente do que se 
p,asou. Si o governo é responS&vel por qual
qu&r prejuízo, deve pedir ao parlamento os 
meios necessarios para o pagamento • . 
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Si o- Bt.nco <lo Brazil não teDl direito, á pre
eiso ·qne fique liqnidadn este ponto, . porque 
tenho receio iesses p$gamentos · ieltoa na._ 
ausenci& do parlamento. 

O Sa. Pl!li:IIIDEXTE DO CoNSELHO :-A infor
mação que teaho é que esta transac~o está.li
qQidada. Conso!tei o Sr. conselheiro Saraiva., 
que ouviu o Sr. SinimbU. 

O Sa. AFFON80 CELSO JumoR :-A tnnaa~.ção 
esta liquidada, e a prova. é que niio apparece 
reclamação alguma. 

O Sa. A:<nR..U>E FI<ilJIIliU.: - Quanto pagou 
o governo n:. liquidação t 

O Sn. CARVALHO Rtt:&.'IDE : - Agradeço a 
informaç~o qa.e pr..:sta o nobre president" do 
cons~lho, e pedirei ag;lra que venham :~o par
ia.meoto os papús rdativo> a esta. tra.nsa.cção, 
par:\ que possamos conhec.er quanto e !la custou 
ao Estado. · 

sio de um artigo que encerrava. materia. nova 
e ainda não discutiaa. (A.poiados,ntfo apoi44os 
e ap«rtes) 

A proposta do governo e homogenea, <:on• 
nen e ta.nto não foi <In cerrado ·prévia mente o 
artigo que o 11ohre -deputado pelo Rio de Ja-. 
Jo.11eiro 4iscutiu D aeu conteudo antes e -de
poi~ do en.cerro.mento. ( Cruzam-Be muitos 
apartes e o Sr. presidem e reclama. atten~ 
ç.lo.) 

Já que VV. EEx. i!laistem, permittam re
cDrdar-lhea um fac te. · 

No dia 20 4e Junh() de 1877 levantou-se 
_nesta casa um& q ueMtão importantíssima_ a 
reapeitD da znoçii() de eonfiança, que o nobre 
de,,uhdo pelo l~io de J~neiro propoz ~ illnetre 
Sr. Barão de Cotegipe. (Apartes.) ~hl o nobre 
deputa lo aprefi3uta.va a sua moção, ergueu-a' o 
Sr. conselheiro Pinto Li111a e requereu o encer
ramento prévio da die~ussão. Era pt•esidente 
da caroara o Sr. conselheiro Paulino de Souz~, 

Tenho concluído. (Muito b~m.) , o rne~mo que g:ua:lificou o meu requerimento de 
encerramento de um atténtado ds dignidade 
parlamentar. O Sr~ Afl'onso Celso Junior : 

- Tinha pedido a palavra p~1·a uma explicação 
pe>soal, porque sou mais obediente ao regi
mento do que o nobre deputado que me prece
deu, apezar do interesse que elle eostom~ moB
trar, üa trib<J.ua, pela fiel execução do m·>"mo 
regimeato. 

O SR. PmcsiD:lNTE :-V. E:<. só ród:c f,u~r 
si pediu a. palavra. s?bre o a.rtigo em discussão. 

O SR. AFFONSO CELSO JI!NfO!l :-Veja o nnllre 
deputado como os máoa exemt~l1ls pega.m : o 
abuso ccmmettido por S. Ex. t em de ser con
tiRuado forçosamente por mim. (Apartes.) 

Descance V. Ex ..• Sr. presidente: \l8arlli dá 
pllavra, íallando sobre o· arti<o ;. mas <:9meÇO 
reclaro2.1nd() e.nergiea.mente cnt11tra o digc\::rso 
que aqui acaba de ser proferido, discurso extra
ordin~rio, porque a proposit.o de um· artigo que· 
clh-ficam renogadas as disposições era con
trario- o nobr:! deputado reviveu .q11estões 
findas, aventou debates !'eg-imenta.es, traton de" 
aosumptos j à. de sobejo disca. tidos, fez emfim 
uma verd 1deira. resurreiçio de- tudo qa.anto se 
tem !t'a\ado nesta. casa. 

O SR. C~li.VALRO Rli:ZlllNDE :-Em resposta a 
V. E:x. 

0 SB.. AFFONSO CELSO JUNIOR :-Ea. quero 
pr01·ar apenas 'l,ue sou mais t>badien.le ao regi
mento que V. Ex., que tanto apparenta defen
dei~, e que, a proposito do artigo em discllS
são, infri..ngiu o mesmo regimento nas su""' die
po9içãés mais simples e conhecidas. 

o SR.- PaEBlDEN'l:E :-o nobre deputado de-ve 
tratar.da materia en::. discussão. · 

o::fSa. AFFONSO CELSO JUNIOR :-Como já 
disiic~· sou nimiamente obe~onte ao regime:a:to 
e ~o inaiatirei. ··• ., 

O SR. CA...,.'l.'io :- Pedindo encerram~nto 
prôvio. (Ha out.-os tiparles.) 

O Sn; AnoNso C:B:tllO-JUNioll. :-Liquidemos 
~ questão de encerramento previo : como ja. 
expliquei, não se tratava de encerrar a._-d:iscus-

UM Sa. Dt:PUUDo:- Era o Sr. Port1lla.. 
O Sa. AJrii'O)ffl() CE·LsoJuNIOR:-Não quer dizer 

nada, O Sr. consolheiro Paulino de Souza. e"" 
campou a. r ;osponsabilila.de.Pooindo-se a pa.laVl'a · 
pela ordem, naquell~ oceasiiio, foi negada. 
(Apartes. O Sr. pr!!sirlente reclama. attençti.o.) 
Depois de violenliB5imss reclamações da opposi· 
çíto, concedeu-Qe aómente que ... lguns lepulado• 
falla.-·,.em a respeito da questão de ord~m. 
Entretamo era um debate solemne e não um 
artigo d9 orçamento, que foi discutido antes· e 
dep()iS do encerramento. 

O SR.. ANDB..,ns FmuEIRA:-A moção foi apre• 
sentad._ depois de longo debate. (Cruzam-se 
muitos ap11.rtes.) 

O Sa. Al'Po:~so CELSO Jur;roR:- A contra
moção do Sr. Andrade Figuei'l'l!. não foi discutida 
(ca.,te>fa~ões); fatiou-se um pouco p31a ordem, 
depois de mil haras' de· reabma~as, tendo nté 
o Sr. presidente negado a palavra p~la. ordem. 
(Cruzam-se rliJorentes apartes.) . 

O Sa. PMS!llEN:TE:- Ch:l.mo a nltertção do 
nobt•e a·eputado paTa a sua e·xplica.ção. Não é 
posoivel, nesta confW!Iio, neste cabos, dis~utir 
oous" atgmma. (Continuam os apa7't~t.) 

O Sa. PuomENTE:~ O nobre d2putado já 
concla.iu 1 

O Sa. AFFoNso CELso JuNioa:- Voa con
cluir. 

O Sa. PaESll>ENTE :- Peço-lhe que o fap. 

0 Sa. AFFONSO CELSO JUNIOR:- Vou restrin
gir-me agora á minha explicação pessoal. 
(Continuam os apartes.) . 

O Sa. PRESJ.DENTJI -(.co.nt- força):- Attençio! 
O..S apar.teo são prohiilldos. - . 

0 Sa. A~YONSO CELSO JUN!OR.:-Espero que 
o~ nobres dllputados mo deixem continuar. Creie 
que 01 incommodei citando exemplos. 

O SR. h:EOil>ENTE :~O Sr. deputado d1ri
ja-se á mesa .Ou a camar.a·; ao contrario <:onti
Dlllllll os aJWiT'tiel; uns 1obre os outros. 
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· () S1t. AFJ'ONso C$LBO Jumoa:-s~. preiiÍ" 
si\iente, vê V. Ex. que am.m.ão ex·emplo .•• 

O 8a. PWIDENTE : -Mas V. E:s:. não i 
qae.ira.seguir. (Riso.) 

·O· Sa •. A.iJONso C~:LSG JuNioa:-N1to. o aigo 
~. Vou re1tringir-me &< mi11ha explicaçiõo 
_peMOal •. 

O Sa. AFFONgo CELso .!'mi-ro R:'- O que é 
cambio artificial r· o nobre deputado C<Jm toda a: 
saa· illustra~o, com todCJ o seu estado, nâ:o pódtf 
mostrar-me o qa e é ca.mbio artüi~ial. O que 
esl!o ex- ministro da fazenda q uma era nllo' 
procfuzk 6a.mbios artinciaes, pore'm im.pedir· 
que o cambio baixasse artificiosa!llente; o que 6 
eousa diífcrente. (Apartes.) · 

O Sa. PaastnBNm:- V. Ex. deixe de parte 
os C3mbioa. (Riso.) 

O.· SR. AFFONSO• C.zt.BO JUNIOR:-{) qa& vejo 
o· que· o• LDI!<Il cawbio & tã. hoje· m~to b&Uio .,--· 
rante V. Ex. (hilafi4a.d.)< qll&· nilo · me dmu 
absolutaaMnte <h·r-a explicação. 

O nobre deputado por· Minas Geraoe.d iaso 
q~ '(lOte- occaeião.. de di$eutir-ee nesta eau>ara 
& questão do café,.&. digw deputado pelo mu
ni~io D81\IZO declarou quo emtia. DO B&ll oo 
elo, B.re.zil, u~n, documento firmado P"lo ex-mi
m.l.ro <ho. ia.zelld., do ministerio 5 do J&Aeito, 
doctUnento- que. r.epreeent&va. u;uo. reaponfjl\• 
llilidade }!er~n&nte, do· govetno para. eotn· o 
'Btwli:o. dp, Bra.zU. 

Sr. presidente, já' que v: Er.. me e!iA;,a tlltt· 
taa·vezl!!J·á 'ordem, dizendO-me que· não e CBtll 9,' 

O·Sft. CARVAtHo· Rl!zJ;NDK":- Eu nitO disse occasíã'o opportuna para discutif' eafus q'<lea\l!eg, 
aetllelhante eousa. .que de reato já. for •Dl por mim :tqui tratad'1~ 

0 Sa.. A r roNSO C.Uio JuNtO!\ : _Si uao creio que, de modo a não deixar duvich·llllnb'O· 
fi. v "" ' · d do 1 • · ma (apoiadO$), vonlimitar-me a re_p.etir o rêpto 
Q~; '. ox. •01 ° nobre ep!Ua 1'0 0 mllmCt· :que já lancei ao nob1e deputado da oppo.•ição: 

p}o neutro. · estou dilposlo a acoitar. quelquer discussllo 
O SI\. 'l'li.Eiill!IENU•: - E- V. (j)x_ eatí. dei- :aobre os ~>c toe do· ministro da fàzeada de !679, 

:u.ndo .de parte ' a sua- expli:ação. ( Ri3o.) . ew toda e qualijuer occasião. (Apoia,Jos .) Ve-
(}- Si!.. AFFONSO CJII..So Ju.moa: - V. Ex: nb.a.m os. aeus-actoa; eatudem.; esmerilhem; 

em• hoje .eevero de mais pal'!> eommigo ; vou :indagu-.m e &ll, que nio P<JSSUO ainda eatud1J11 
conctoir. · Jin<J.nceiro8 !iu .. dos em exames. ae~ios, tallla• 

. 'confiança dopo•i '=> o~ j ilatiça, no patriotismo, 
S~: p~es1den.te • . toma.nd~ a p~lav rn na se.ni\Q n 1 segurança desse3 actos, que estou pri!mpto 

e~gwnte, eu · d~.S~~e. aoccill\alllente que· tm~ll - 11 discutil-os Cõm quo.l<}aer:de.:~v. EEx. (Apoiot
st.do aq.ue~a. transacç~ :•xphcada~ que por.•·tr· elo$. H « ito bem-;..m.,.1 to õ~'"" ) 
<:llma,tane~as anormaes, os .. cambiO~ da.. nossa . ' . 
psaça. alte~am,.se, nã.a e:n virtude unlcnmcnte . O Sr. Duque-E;;;rt:r:-ada Tel
d.e-!eis.nasuraes; pprém em virtude dee&pecu- xei:r:-a. : - Direi muito poucas palavras para 
l~çQe.s. _e maio.~ qllJl-. a.;~her.tção do e&mbio , oi mostrar que· opportumJ.mente se--[>O<l0.1Jl fazer al-
11,1l>a ques,tão im.pOl'taotissima par& lodo o qu·•J.. g nmas .coru!idecações- sob'r6'o·art. 6: •· . 
qaer ministro conscieooioso, porque n quód;~. da Uma vez: que• obtive da- me1111· & d•t ca.ta'· 
'llolllp~nny.,que se}~ .. no cambio tra~ ~vull>ldissi· acquiescencia pars que fosse· devidam~nte col~ 
mos ,preju.izos.para,o, ,tlle;ouro. locado o ar~. n•; peço vema.' pe.ra submetter·á 

a ministro que- só mente deaejtlr 8 aaa com· . :mustrada commiatlào de orçamento a segui a le'' 
modido.de e não oe importar coto 08 prAju>zos . observação. 
qfte P•••a ,,offrer o pe.i•, vai :!. 1:'•"9··· tema Cl\1D• o· at t. 6•· diz (l/f) : 
biaes_pelos-· pre<!~n em q~e ~st!o: ~ n!o traia- ~ Art. 5.• Continuam' em-vigor ·todas '"di .... · 
de; .e~.L~r·p_or qu:~l'luer mero os. pr.•Jilt~o~ eertos- :posições d•s leis de. órçamento anteeedentoi, 
e<,m>fa.lhvetS do · tb.8801lro; ma8- o mt11111\ro d~ q~e uão versarem particularmente sobre a 1i
~~nd4_dc .,,.tio, <t"""~llbea ~ eou. a.mor, o. sua :s:a.ção da receita e despeza, solirc autorizaçio 
a.&dtc~>Ç&<>á.cau•• puhbl'ea, &etmo.det. ~n!le•quer p,a1'3o· ma~ear · olf augmen~l"'venú-Riien\ólf, .. re
ataq?es que se pas•a f:>.zer á. s?a· admuus\t·e.~io · ' fot:ma~ rep~rtições. ou leg. tala.~llo fi<ical, e qae ~ 
(«pe~a.dos}; e que-DAo-os ~eoe1a a.b&olut~~.meute, ;não teoham .sidfr.expteasamen~ereveg....JM, ~ 
coUKidou .o Bauoo~O<·Br&Zil a IOJ11$P c~bza.es, o ad . 6• di% .. que·. fica fi>. t evo89-da -tochf1',.. · 
pua.deata• modo.. unpodtr•··<> Ollp&CUlaç.<o q11e · W.spoaiçiíes.em .. coatrario. 
*.ia. por!iue, &_!>r~eab:ndo-se,no mercado um ·· Pei}O á: illustrada·commis&Mde-!'6da.cçãci ·e''*' 
con~ur.rente fort!SSl:lllO, ela:to·e~l~ •qQ~ · a osp~u- commill5ãOo de orç~>mento· que; co:oírolilllndó · 
laçao se exercer1o com.muüi)Jm&JOr dt11lculdade. e•te.s , duo.a·· diapotriçôe•· do., ari:IJ.J :,... 9. 6•; ae· 
~ B'~n~ do Brazil não. tinha licen~a li e sou• conven~ . de , ·~ o regimen. • ~l:Enentar.; 

~ÇWDl,ll.taJ. .. q ua e:uge especilieaçio o clateca'; : confron,.. 
O Sru . . P.aarn~.&· :- Maa.iV. Ex. dig.a-me tando aG-duas. ordena; de ·t'e~oga~r uma·-e:r:· 

a~ , illto .. t.em. e.lgulnl».relaçJo com,o:que esi:l. . em piMBBa .e· Otl·l.ra . g~ne'?ca; .e"zge ~<HI•1llat.erz-. 
tli,.~ussio ~ . do· art. 51\.BeJa.mals .. nunucJ&.~a;potque d~ ·o'l#';l'• 

· maneira, Sr. presid~e-. o art. -6• póde ·~~ 
Oo•SB:. AFFONSO· CE.!'.IJO. 117NIOR :-Balou r o- cer unia~iautilidadeo.·er.o a:tt• 5• frear& lS6ndo • 

~pondendo ; V•. Ex" tenha pacienei& ; é ·o sagre.- um. enorme acervJ dé"a.ulorizaçlles e.disposi.çõe•,i. 
do-direitb da defe~~a ~' ·. · algg.zna; o•qu~cidas . e: ·inoonvenientes. 

O• Sa. PIUO:StDl:NTli .: - Ma11-. peço a V· E:K.. .As$im·; sem ·querer ·tomar m~is 'um:só mi!iUt.,•· 
que me auxilie a obaern-r. o . regünento, a dâc.. i casa.;. espero qve as illnstradM coln~Jlis.s6ês-'dé'' 
regu!&ridad.e aos trabalhos; orçs<neDt!Pe-·de' redacçlo' atfoodl!m'par$-eslàs " 

o: SB. • . ANDRA.DIII, FfOUJJlRA dá lllll!: apute. millb.a!!''·COUai~~ea" Not art. 5"' jli' se fall'a elt!· 
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revogaçãD, mas diz-se-revogação expressa- ; no art. (lo fa.l.la"'l!a em Um<> revogação _generica.: 
é preciso conciliar estas duas dispos1ções pa:a 
que nós saibamos com toda. a. clareza e os legJ.s
la.dos sa.iba.m o <:!·ue ê que ~speciti.cadame~~:te se 
considera em Vl8"or e aq uillo que se eons1dera 
revogado. 

E' claro que, independen te do art. 6•, a sim
ples b.ermenentica ':"anda. con.}derar :evogado 
tttdo que fór contrarto a uma. la1 poster1ormente 
votada. 

Assim, como para esclarecimento d~ cama.ra 
e dos le;ialados se fazem tauellas quanto a.oa 
creditô$ supplementar@a e qu~>nto ds verb~s a 
elle relativas, eu acharia oonveniente que ~s 
illustradàs com missões fizessem tamb~m uma re· 
senha legislatlVS. ~e todas aquellas dia~osições 
qu~. na; ob,ervaneu. do art. 5-, ficam 11o1nds em 
"rigor. ·. 

Te,.ho dito. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra., e 
encerr~>da"' discnesão e approvado o art. 6<>. 

1~ · ap rovado o proJeceo assim enundado para. 
enu·ar em 3• discussão e vai é. com,nisaiio de 
redacção. 

,, requerimento do St·. Antonio de Sicpeira, 
~ ca,uara dispensa o interstício afim d~ que seja 
dad11 p;ora a ordem do dia 21 o orçamento da. des
peza da f czenda. 

O Sr. José Marianno /pela or"" 
dem)· ,.e,uer a inversão da. ordem do dia d3 
amanhã., afim de pode~ se~ discutido o m3stno 
or~ ':l!euto. 

O Sn. Pall:srDJCNTE declara que o r que ri~ 
ment<o do ntlb,e dep11t do não pód' ser tomoda 
em cons,deraçõ.o por te~ passado a b.ora do 
eip:!diente. (Apoiados.) .. 
·.Entra em disenssão a receita geral do im-

ps;·i~. . 
.Muitos Srs. deputados pedem ao mPsmo 

tempo a p ; laV!.·a, dando loga.r a qu., o Sr. José 
Mari<>nno reclamasse contra a. collocação, e 
por esse motivo desistiBse. 

O Sa. PRI':Slol!lN"l"E : - Tem a palavra o Sr. 
Pe~eira. da Silva. · · 

O Sr. Pereira da Silva, depois 
de a.lgulllas considor~ções a pro pdsdas á situa
çlW politica do paiz, aos deveres e programmo. do 
go\'e~no o a.0a aotos do parlamento, promelte 
restringi~ o seu discu~so ao assumpto do orça· 
mento relativo á. receita ptlblica, mataria. parti
cular d~ dieeusaão, não só por so achar bastante 
moleeto como porque considera afastadas do seu 
terreno proprio as questões políticas quando se 
rata . do orçamento, · 

Estabelece que é a rece~ta o assumpto mais 
tiniportonte para o pai~, pois que abrange todos 
os.:n.mos da aeti1'idade, ds capacidade, e da. 
prosperidade nacional. Pede, portanto, tOda . a 
attençiio ds ca.ma.ra em rela.ção a objecto de tão 
eleva.da monta. 

Compõe-se a receita. de quotas, que se exigem 
do. povo, de sanrüieios pecuniarios com que elle 
deve contr~bnir para o pagamento dos serviços 
necessarios á sustentação do Estado, ao des~n
volvimento e dignida.de do imperio, aos pro-

gressos e firmeza. de sua autonomia . nadonal. 
E' principio corrente que o imposto sõ deve 

ser exigido dos saldos e eeonom.ias de cada. lim, 
porque ir. além _e qui vaiaria ~ estane~~:,r a fonte 
da. riqueza parucnlar e p.ubhca.. Mmtas vezes, 
qna.si sempre, vêm mais os males que !!e soffrem 
do modo da cobrança qaa do tributo em si, e 
por i!ISO o iudirecto é sempre preferivel, pois 
que o directo, oollocando em frente do thesouro 
o contribuinte, suscih não mro oonf!ictos. des
gostos, opposiçõea e perigos. 

No no;so p üz, como em quasi todos .da Eu
rop& e Amerie~, o imposto indirecto, e parti
cularmente o cobrado n<~.s a.lfandegas pela im
portação da merc 1dori · s estrangeiras, é a. 
principal bas · e fonte da receita publica, e 
com razão, porque com elle se desenvolvem 
ta m.bem a o.gricultur ~ e a indua~ria, além de 
o1i menta r-a e o fisco. A proprh Inglater~a as
sim procede, posto que ~ossua o direito do it~
come-taxe, que lb.e ser~e admiravelmente para. 
os c•l.l!os e'traordinarios, co<1se~vando a. esta~ 
bilidade preciso. no• <lemaio impoatos. para. a,g
aegor~r a jusü Aspecnla.çõ:o e g"l rantir .o con
tribuiu te. " Fr«nga.. ' pezat· a~ pOSSUlr um 
ays't ma de imposiçiu direr. ta regul<J.r . e .ltlcra.
tivo. d.s alfu.nd· gas rettra o rou mu.ts <n>por· 
tanto reudioacnto. Est«dos Unidos do Norto, 
Hollanda. Belgica, H opanha, Halia, P orlugal, 
Ali ma. aba., Austrk, etc., St!fP,lAIIl o m.ea.uo 
methodo e obtê.u i~~ntícos resultados. 

!'\ós j!i. temos creado algun~ impostos Uire~to~.., 
como os de profis•õea. pnd;al, de tran~,m sao 
de i'r,lprielade. selbs. etc .. qu• s~ tern tor
nado aceitos pelo pai~. e P'Odnzem regular~ 
went: a ·c nv<:i.u ir desenvolvendD-<Jii, par'iue 
n~o se J :v e t·Jma,~ por ba ;e unic<.~.wenLe da. 
r anda. o imposto indirecto. . 

Temos tod wia u1n~ organiza.ção defe:tuosa de 
impostos, que muito cumpria modificar para 
desen>·<>l\oimetlto do p<J.iz, segurança e ga
r .. n tia do theeouro. 

Divididas as renda• e :n tres categorias, e se
gundo o balanço d, tb.esouro, do exercício de 
1879-1880, conhe0e-.se que a import<çi!e pro
du.ziu 65.000:000$, a e:.:portação 18.500.000$ e 
ae do interior, q11usi todasdirect~e, 34.000:000$, 
frccções disp'•lloadas, ao todo qua.si ....••.. 
.118.~00:000$000. 

Apparece assim o nosso paiz cemo o unico 
talve~ do m11ndo em que se cobram impostos 
indir~ctos de e:~:portação de produ c tos na.ciona.es 
para o estra.ngeiro, quando todas as n a.ções;. 
procl!.l'am expansão e merc11.dos estranhos para 
os generos de sua agricultura e ind.ustria. E o 
que é de notar-esse imposto é dei:nasiada.mente 
p~sado, maxime quando os nossos produetos 
concorrem com similares de outras pro cadencias 
no cons nmo das diversas n~>ções do mundo. R' 
assim· um. systema excepcional, que a.traza em. 
vez de adiantar o progresso do trabalho e da 
rique?la·. E' verdade que foi in~tituido. para 
subst1tnrr os gue nos outros patzes p~g~m a 
agricultura. e tndnstria, com os titnlos de con
samo e imposto territorial, mas é preciso que 
tra.temoa de o ir e:.:tinguindo, organizando 
outro. p~>ra substituil-o. . 

A primeira nece&~~iiade seria uma re
forma (lU antes uma modificaç&o na. orga-
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·:nizá.çiodos impo$W.. E'-noiJ , tOda vi& diilicil .·compridas discussões, repetidas todos os aonoa. 
• emqua.nto ·ru:o intet•petrarmos o aeto &ddicion&l: Por· fim, votam mais ou menos as cama.raa .o 
·a; constitUição política. doimperio, n::ca.ndo, de- _q~e o goveano propõe, e, o que á peior, mais 
terminando· e descrimina.n.da · com procisio e. _a1nd~ . do que o g-Jverno pede, sem estudos 
rigor o q11e deve· ser geral, o q11e 'deve .ser· regulares e conhecimentos pr&ticos, qus.ndo a 
provincial, e o que deve aer tambem muni· verdadeira doutrina ingleza. e que lia camaras 
cip's.l. · · ,Pódem votar menos e nunca mais do .que o go-. 

Já. por vezes o orador tem tratado desta ne. vemo propõe. 
ces;;ida.de urgentisslma., e desej&ria que todos O orador já lembrou um meio de melhorar 
·os partidos, govern<> e pa.rlamento se compe11e- e81e methodo de diacusaão, e ~occorreU.-t~e ao 
tra.ssem do dever de dar-lhe uma solução: en· exemplo d• ltalis.. Agradece ao Jornal do 
t~nd~ que por uma. lei ~rdiuaria se poderá. con· ca,nmercio, orgão muito autorizado da DOil>a 
segutr, sem ser prectso pasfl3r pelo processo impl'-'nsa, t~r adaptado Bua opinião, e par ell.
ccnstitucio~ta.l. pugnado em \UJl artigo editorial, importentiB-

0 a.eto a.ddieions.l _deu e. eompeteneia doa ai~o calllO Bão semp~e .o• a.rti.@'os !JUO ella pu· 
impo..•tria · municipaes às ll.llsembléa.s 'provi11- bhea. de la'll'a propna, e que mt'ehzmenta aio 
ciaes. Como, 11am lei que determi11a autoridade raroo. 
do governo geral,dar rendas as·municipa.lídades E' este meio dividir o go,-e_rno sua propost~ 
para p<>derem cuidar do que lhes c11mpre fazer'! de orçamento anuuo_em duas partes: uma com· 
Quo.ntó aos impostos gere.ea e provi11ciaee, ainda preh.endendo só oa eorviço• decretados por lei e 
é mais dítlicil, porque é enorme a confUIIiio. A fi:ros e oa imposto!l igu,;lmente legiieg: um só 
pb.ra11e gen.ldo acto addiciona.l de que se con· a.rti~ 8-brang~ndo deapeu. e L'9e&ita; nma dis
sileram tambem proviociaes o~ impostos, que eussão rapid<L, porque não se· deve perder tampo 
·não oifen<b.m o gftl'al, n!i<J e&ta explicada, e e_is e nada' ae lucr•L em uiscutir modificando-se o re·· 
porque M assembléa.s provinoi.ae• a e , có<l•~de- gimento d~• ea.mara$ para S9 decidi,• logo ; 
ra.m compete11tes pllora. impor sobre tudo que teriam •S assim votado nos primei~OIJ dias de 
lhes pareça conveniente. · lllilssão o or~amento prop~i ~mente d\to, para nãG 

O art .. 12 e es ·ecial, prohibe à1 provin- termos nsç~ssiàa.de d~ prorogativas, e o lr<J· 
cias o imposto dodroporroaçio, .e qua.•i toda• verno torü •~•.npr~ meios par:..a admini1lr«çio 
· ellas ahi eotão ~ntretanto a deel'Qtal-o e exe- pul.>lica. 
cnta.l-o, levantando conftictos ·internos e até Segunda parte, um>L proposta do orçamento 
externos, não devendo o governo geral pe~ ra.tificati vo do primAiro, para. ;l.S verba~ q nB 
severa.z ~m c~uz«r ~a braços di.ante desta. anar- e11rnpre modificar-se e :alterat"s3, e a.D meamo 
;clíi:.; nem .cDruientir a. sanc9ão de leis ~~me- ·tempo qu~ comprehendesae o ~xt,·aordinario na 
lhantes s.os pre ,jden.tes, seus delegados poli- despar.r.. 9 na r•ceita, desenglob&do do ordinario. 
ticos c adlllinietra.tivos. Convem·n"• tambem Ahi p)doria ser demol':lodo e proveitoso 0 de
tr&\&r deste assumpto · a.tli. politicamente f~l- b~b, e as e~~omaras ftciJ'iam com tempo para. 
laiido;nara o fim de fixa.r maior descentrali~&çã:D tratar de outras neceasida.des e providen<:iaa por 

· IIHÍm{nistr~~ot_iya, e mái.s· unida.de politiea. Nio que 0 :.oaiz clama urgent2rnente. Daria e1te ays
·.sii_deve d'éixar que con ~inue esse estado de .mu- tema ainda vantagem ; a p:.rta extl'a.Ordi~taria 
lnas qliehas e contlictils entre o es~ e :u é em geral a reprodo.ct.iva, e qundo se tratasse 
províncias. dolla se aprectariam es meios de a eft'eeluar, 

Mais q, ue em nenb.uma reparti <;&o precisamoa segu~tdo as forç~s . do orçamento orJ.inario, ou 
de um mmistro que não seja só admiuia~rador est·tbel0cendo se meios P.xtraord.inarios. 
da fazenda, hcmeoto, cumpridor da lei e eco no- M, 9 0 gov~rno transacto e a. eou:unissito do 
mico rigol.'óso. Careeemog de uma. c:>Jjacidade ot·çamento não "ltenderam ao or dor, e por io~o 
especial quo engenhe melheramen•.os, pro· continuamo~ no pe•simo sysl:<!ma que torna 
ponba e e:r:.Jcut · reforme.&, mo<hfiq Ole 0 sys~emn, gave rnos e ea.rnaras inteinmo11l8 :>a tereis para. 
reoz·g~nize as fiaanç•s, tirando-as d<> cah()ll, LU 0 p iz l . De que sez·ve fallar-se muito e nad~ se 
que j.uilm pela rotina, e pela inerci.a. Nio <l resolver ds util'! 
umn repartiçã(> politica a. da fazenda ; é toda 

, ... administra.ti 1a, · finanooit"a, ·e•pecia.l. Precisa Des.·.endo ao orç unento, vê-seaind"' o-gtand• 
pessoas prófisaionaas, e não f>Oliticos e pre;i- erro de trazer·s~ propvata. nD ae•L se~o e sempre 
dentes de oon•allw, q o.e a. te podem 0 ;;0 · exercer defieit d~ receita para a despeza ped1ds., ap ~zar 
pastas e dirigir entrels.nto a politieO. ~eL·al, de qm~ oa uld~s são muilo•pregoados; e infe
'CO!D-O Juccede em Inglaterra e Fra.nÇa. lizm~nt~ vãos, e a.nnualmt!nte 16 observa gastar 
·. Por. outro lado 09 orçamentl)ll · .sllo. mal orga- mais o g-overno d<> que . a.rree&da., o que au

·. nizados, e· a culpil. ó ·do• governos que 09 pro· gmenta progra9aivem9nle a divida .. public&, e 
poem, mais do que das camaras que o; votam. com e !la dêspezas de jlll'IÍIJ, ·que B<>breca.rregam · 
Dabi nas ,em consequeneias dell9.Stl'OSa$. Além o thesouro. . . 
de não npriwirem a verdade, dependem mais as · P&ra o e:xercicio de 1882 a i883 or~Õil o go. 
eco~toz:nias e realid tdes deUes dos gov~rn<>s do v~o a rec.eita e:m 123.000:~, e p~iu 'uma 
que das c&m>l.ro.s. Esta~ discutem largamente, e des eza de i28.000:~0$,defts•~ de 5 m1l contos. 
gaet8olll quasi todo o tempo d.a.s 86•8Ões no~":' A ~m~ra 'L'Otou ma a d~ -~mil para a deepeza ; 
bate do o~çameuto, não lh.e• resta11do ·oecaoLiiD aln. V>\1 esse orçamento Jli. com nm..d~,lic!t •u
par& outro• assu.mptos de trsnsce~denc~ e ur: ;eer~or de 7_.000:?00$(l00 !. E o_ que _e.adm~n.vel 
gencia teco~tb.ecidas. O tempo e. ~ttco para ~·e que.~' commLssao, sem suftic1ent.e~ prevn!l)llS, 
orçamentos, e cad~ verba., embora. fix&,. deter- por ·~ elevo<t.o Ol'fl&mento em ... Jana• ver~a~ da 
'miLiàdaJ?cir lei; soffre por h-.bii'Js· invetaradoa r~ceita; eom.puto.ndo...aa ·em Vlllor supenor ao 

V. IV.-5 
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. e~:ulado J:l.&lo t--nro_. IIIJIII_ 118Sim 111esmO. r.- me11te em um paiz de pa~l-m.oP irrealisavel! 
coll):iBQilu defiçit, · .ap&JJlr •1!1<1a de CODIJ»ntar . N9tem aelnalm61ll8 a p~~sição do the10nr11 ; 
.:o~o }'tnda os recu~; . · · . . já. doy~ em bilhetes dO_ thesouro a <IOilb. oo~-

(l@vém dizer que a rec11ib 9 calculada ~ypo- re11t8 no Banco do Bra.zil e outros b.ancos ma1s 
~hetica e conje~turi.l!Dente ; pó~e dar maa_ pu . de 50.000:000$ a juros, divida ftuctnante, que 
.Jil!ID.OII,& deepe;o;&, ~r.em, é~. e póde augJUOn- pel~~o a na enormidAde deve assnstal', e que o deve 
ta;r-ae por eventualidades, e a~ 1!-E!llA 8ell!pr_e . obrigar ú. consolidai-a para sua segurança e 
que e.Uotile.da. de antcmiio M'l'l8C0.--1!9 n 4uo~- propr4 g&J"a.lllia: accre•eente-se á. ieto aind:. 
nuiçiíea por evA;lntlli!lidades l;lio preViBtlll e nem um · defic# . Jupetior a 7.000:000$ ILG orça~ 
adivjDJuda4. . · mento. que se diseute; e o que será demais e. 

Em um orçanaento bem orgàlliz~ nlo •e · não provwto t 
deve~o.utlior CÓIJi recu~ ·para reçeit~; eates Uma du maie urgentes e iudiepellll&veis 
~o Y!l~deiroa ,empreatimos,. v~w q~~ provêm miaiiõe3 do governo seria o eqllilibrio da receita . 
ele ·de119S1t.os, · eaua.a eeonoll)lca8, cana de or -. e deapeZa.; O . est...do nctual ~era BllSioa, ex
phãoii e~ssões de_ ajiQiices; l.elraa do thesou!'IJ, .cita temores, levaata apprehensõe tristis· 
qqe 8!' tem pos~rtormente de pag,r, a mator aimaa. O .orador não é. terróriata;m1a previne~se 
parte com juros. contr~o futuro• desa~~lrosoo . . . . 
C~~re ljleucil)ual-os, do, todavia, como Por esta razão, o ora4or quando nieaibro d& · 

verbas de :eceitá: quando !ore!ll, releve.ria ati~ commi~slo do orçamenudembrou trat&r~se .Jlri~ 
·. nl.:oil para o e;~;traorQil;ario. meiro da receita, para por e!la paulada se est~~--

Prefere o orador o calculo do the&auro ao da belecer e finl' a deapeza. Nada cons~gniu; nã;o 
coJilll;l~Bão da· camara,_ que se não fundamenta tem eaparaaçu de ser a.Uendido, .liWl cumpre 
senãO em prObabilidades, e, 'portaQto, dave-ae •eu dever, fatl•ndo e expondo eQm lealdade. suas 
computar o IÚficit em 6 a 7 mil contos, e nio opiaiõel assentadás na longa experiencia que 
sóinentl! ein dons ou tres, tem doa negoeios publicas. Está velho, é o m&ia 

Como espere. o governo fazer boa. admil)istra~ antigo doa actuaes deputado& na vida parla.
ção no exercieio de i882 a. 1883, i:om um d$ficit 111entar; não póde consenra.r-se ~ilP..{lçioao di!!Jlle 
d. 7 mil eontos já previeto de .f.ntemão i Onde do eapeetaeula que p1•eaencia, -ilem se oon
irá .buscai' meios regulares~ Quando llle~mo tenta coin no~ar e:s:por os perig .s da situação; 
menor, como espera a commissA:o 1 . . t!llB. cansaiencia e o pà!;riotismo que lhe ani· 

Por iUD o orador a aens amigos do· partido ma o espírito e domin~ o ooraçii9, o levam a. dar 
conservádor recla.mara.m tanto por economias. opinião, coneelhos para. se pO<rar m ~ar.reira 

O meio unico ê diminuil' as dspezas, aó exe- de~.aatra.U. qll4 ae segue. 
cut..r · gaatoa indispensaveis, corta~ em verbas Obaerva. que,pelas aynopses apresentadas pelo 
em que sem prejuízo do s erviço publico tbesooro, o àeftcit de i878 & iB7\l foi de·30 mil 
se ·Póde reduzir. :Sem eeonomias rigol'Oilas não contos ; o se 1879 a 1880 de 70 mil ; o de 1880 
é poaaivel reorg6ni>ar no•aa& dnanç&a. a i88i foi, felizmente, menor, apen"s de 5 a 

4 eeonomia niio eonsiote em aBtragar servi~ 6 tl!il, jtl. verificado. Convém anipiar de m:.r
çoa, desmantelar a adminislr&çio ; n«o consiete ch&, seguir outro rumo, tanto mais que parecem 
em· suapender deapezas cow objec~ ateis· n&- termitiadas aa.despezaa extra~~rdinanas. da sece& 
eeaarioe, ou por qualquer fórma adqairidos do norte, que exigira.m aommag quilsi fal:>ulosas, 
para · o de.envolTimento ma.~ria.l, moral e in· liem ou mal g&sb.a, quealão ·em que ni!Q entrárà. 
telleeíual da ~ e do· povo ; IOilJO,I am impe- 110r 01"4. 

tio, e eareeem011 de firmar nosaa. autonomia por A <li vida publica geràl excede jà de 850 mil 
uma aerie eomplem de provideaciaa, com contos: com eeus juros pouco menos da metade 
inati'Ucçt:o publica0viaçlo ·publica, navegação, se deapende da. renda geral. . 
·exercito, marinha, eatabeloeimenloe ~~eieziliieo- Pa.ae.. agora o or•dor a euminar a rec!!it& 
etc: -, ete. nu suas par~s variadas. Fa.l-c-áno p_l'!)posito de 

O pW: marcha ; nio Blltamos hoje como esta. coneórrer algum tanto para o· bem dl) seu paiz. 
-.arnoa em --1832, em 1838, 11:60. At necea- Deeeja qu~ _nlo continue esta situação; wnis· 
aidadea vila crescendo, e a de1peza ha de au• tros qae apen,.. oecapam pastas sem elevar-ae 
gmeP.tal'-14! naceaariamente - com oa novos âeirna de paixõea partidarias, eell!- curar da 
aerTiçoa, qne 1111 lhe impllem. ·Mas o que é adminiatuçlo, aam penaar em mud~r. alterar 0. 
mister é regrar a despeza pola l'e(ljlita, nJ.o modifiear snas lradicções e habitas; e sem pro· 
exceder-se na d~za. ascendente ' receita, qne mover melhoramentos precisos com que sawfa.. 
é tabem ucendeute ; harmo~-as, re~uJãrj. çalll a s pa.l~;~it:t!ltes e novaa neceBBidad~s do p~i: : 
...z.,.. . · maiorias ele eamars,a que n~da f"uem i.~rual· 

O qile o •~r ·!&menta 6 que a de~~peza mente'; sitW\~Ões, erjmni, :perf!litamente impro· 
cPeJIÇ& ~ do que ·a t•.eceita, a JObNpnJe e ficuaa e eatereia, 
curye COD!It&ntemente. · . , . 'Compar6.ae a receita de importação, e::tpor-

_-D~ites uflçits -OOutautea resaltam ·gravà. ts:çt:o,· tmpoetos de lote.ri'!-1, tra~o de pro
~, calaiili.cls.dea; o 4eatquilibrio doJ orça- pned~e1 .• . de profi8.•Ííea, ~!lo, telegraphos, 
lll8Jl~ per1urha il paiz todo. llàO·JIÓ ecoao,:..;c4- .:Ol'r8lOS, etc. . . 
Dl4111,4. !allando, eomo até . em toda~ ae ~nu · Antes de &ndo moa Ir.& que-IID exercieio liqÜi
nJagõ~~vis,e polit~ O governo ellá séiilpre . ds,do de 187'9 a i880 WÍ i!e 117.:523$, f.rMÇ~ 
a. ~: dinb:eiro e-a <lever, pagaj~s m~ÍII · d,upl'eaadauaaim dividido em tOdoe oa ram011 : .ue-. p_ortanto~e ~ .o gove%.1lO (\'! partic$r~: Córte 'e· proViuci& elo Rió c(;.aeor.. · · 
lllq ~- ~nÇ& de !Qrtona ; provéa 'd.hi .. rel'lUn. com._. __ : __ •• .• •• .•.. ~. ·&,>:600$000 
~. p&rt.e na q1ie4_a ·@ .cambio, prinCipal- Pei'l!~ml!u~., • • , ••• • • ,. ~.. •.• •• U :Oi(i$900 
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Bahia .••..•. . •...•..•.•••••• ; . 10:974$000 Minis Gera ... : ••••• . ••.•. ·. . t .SS= 
S·. Paalo. •.•• . •• ••. •• . • • • • . •• • • 7:6~ P r · . '5ot; 
S. Pedro ....... ...... ......... : 6 :491$000 ~r':,;;~:::::.: ·.: ·:~ ·.::::'::: · 307: 

·Pará ••• •••.•••.••••••• .-....... 6:244$000 
M~ranhio • . • . • .. • • • . . .. • . • • . • • 2:846$000 Meno• ce 2.000:000$ nas o~lrae •· 
.Mina.a ....... ......... ;........ !:~~·~$000

000 
-~sim se nob •. :1. riqae·za.. ne~uma·pro-

Cea:rà. • • •. · • · • . • • · • · .. • · .. · · • · • ~ " Vlllc1a, e o 'I.Uanto ·concorre pal-•u. rendO. elo EI-
Alagôaa ..... • • • • • • ... • • . • · • . · • t~>.io . J:i. pela eatatiotica. oflicia.l " ultirriamenie 
Sant"- (htharina •••••• ••• · .. -.. · 604$000 õrg.l.é.iz"a.da se deicobrira. que a. maior tollllll& da. 
Pa•·aná. •.. • · •. · •• · .• • • · • · · • • • ·• • 474$000 popl'l!ação do. ImP.rio partia: do Eqirito &nto 
Sergipe • • · • • • · • • • · · • • · · · · · ; · • • 3'25$000 a.o Rio G~nde áo· Sul ; pela. rene!& oe otioerva· 
MMo Groseo.. .. .. .. • .. .. .. .. · 266$0

00
00 . quo ao •I• taS. proviltola:s ofo·sul prodazem ~ra 01 

A=onas.. · .. · .. • ... · · .. . .. .. . 346$0 cofr~ pnbli0011 geraea dollll blrços da 1D1po~ 
Parahyba .. · . · .....• ; • .• · .. · .. • 272$000 tanc~a da receita, tocandO li parte aeptentrional 
Espírito Sa.nto. • ••.•. ; .... • · . . • 141$000 d~ Ba.hi& pa.r'!- o. Norte~ t;er91' qtt'e a completa;_ 
Piauhy •. • .. ·• · .. • .• • • · · · · • • •• :154$(}00 São u~as mau nC3ll, e e JU•I.o q11e ooà.djuvem 
Rio GrQnde do Norte •.. ; •... · · . . . 244$000 a.a !"."''a pobrta .. .. ntceliaitadaa oliQ nr*CI.am 
Ooyaz ...... · • • • · • • • • · • . · · · · • ~ . 50$000' a.uxil~oa. afim ~e mauter-ee a. untA:o fndilpen-

eo111o em rBlação â i-qrpe~rtação ha a. notar sa:ve~ do lmpeno. Todaa aio Irmlls,. e u ricaa 
q11e umas . figuram na. ta.b~lla. com ontt•as con- prec;aam d&l pobres aob . div~soa pontoa de. 
j11ncta.mente, a!lfiim a eôrte com parte de· Minas., ·v:i6ta. • Em relação· áa deope~aa, algumas rendem 
e 4e S. Paulo e com Espirito Santo, Bahia. com menos. do qu~ gastaQl, mas _é iaao natural, logo 
Sergipe e pa.rte de Minas, Peroa.mbueo com q11e se moraltsem aa neeesstdadee doa:ga.toe • . 
Alagôaa e p,._mhyba. Maranhão com Piauhy. . J:ia tempos que .se levanla no pais um grito 
S. Paulo com parte de Minaa, Pará. com Ama- umsono CO?tr& o Imposto de exportaçlo de pro-·. 
zonaa, .etc ., conaegutree sa.oor >!6mente ao certo ductoa :nactonaes,·por que elle peea immedi&ta
a 9110ta ·eorrespol!.dente ds- cada pronncia pelos mante ':Obre a_ agricultara., poato que pouco 
tnbutoo cobrados em aeu territorio : por exem- sobre a tndastna, por que a pequena que pol
plo o aello deu na eôrte 1600 conto' ; na pro- auimos mal póde produzir para 011 gaetos. in
vinoia do Rio 351 contos., Bahip. 286, Pernam- ter,nos, e nada exporta qaasi para o· eatran
buco 266, S. Paulo 350, S. Pedro 2!)7, Minas g&ro. 
208, Pat'lt !34 : . tran•missão da propriedade- O proprio orador tem por vaze&· no p~rb •• 
cõr~ .i226 conto&, Rio 638, S. Paulo 360, Bahia mento, em eraa pa11ad111 e ainda na. pre1ente 
280. Pernambuco ~7, S. Pedro 257. Minas se1sào, pugnado pelaja1t.a recl&lllaçlo dD pai' 
208,'?ará. 134.: profi~sões-Côrte !460, Rio 278, contra. os e:r.sgeradoa imposloa d.e exportaçfo. 
Bahia.285, S. Paulo 294, S. Pedro 229, Miuaa .E' calculada esta verba. na. proJIOsis. do·orça. 
264, Pernambuco 192 : correios na. meoma .pro- manto em {8 mil eontoa ·de recetta. para 1882 
porçfo e as oult'aa iguàlmente. · · - _1883; orçando-se o 1'alot total exportado·. 

Em rala~ i exporlaçio • importação, eis os em 230 mil contos. 
dados estatísticos organit. ulos pelo thesouro, aó A somma de 18 mil contos· para. e geral, · 
no exercício de 1879-1880, em oada uma e.l- a.ugmentacla com maia 12 a t3 IJlÍ) ·contos qn• 
faadeg•, fra.cçiles deaprezadaa: percenem as prcvhu!.ias · e algum&a· eamaraa 
R' d J · 53 000 ~O mu~icipaes verifica-M que • agricultura. Pata' 10 e anetro. · • • • ·' · • · · • • • • : i3a i4 por •1• aobre a aua prodl!Cçio,· oio· li· 
~ahia • · .. " • · · •· • .. • • • · • " g-765

00:000$ quidt., mas em br11to. avaliada ! Cerea de !lO á. 
s alP!cl~llco ... .. .. . .. • .. .. • . 5:.so8~oo~oooooo.· 31 mil conto• ! 

• ' · • · • • · · • · · • • · · · • • Bastá. as te simples enunciado doa al•arÍIIIIICMI 
Rio Grande do Sul. .... ; .. • .. 5.000:000 • zio d " 
Parà. · ·; • · .. • · · .... · · .... .. 5.600:000$:l09 paQ~:! ;;:~rr!f~el!\& a: b!,-=d~~~~!io o 
Marnnhlo. • • •• ·• • ••······· ·· 2•560'000$000 consumider, como al~ans ~ pretenckram. •ÚI· 
Ceará ..... ·• ......... ·""· .!.250:000$000· tentar. Qtlanto Jlio e pree110 '\U& & liTrdor 
Alagôas,, • ............ .. ·... 700:0060000 ganh&paÍ'a pagar tio peaadoaint~. e maiB· 
Slnta Catharina. • · • • • • • • · • • :~0008000 tariw de trllllSporle d• · eetradail car~~~, com- . 
Pará.····· · • · • · · • • • • • • · · ' · :!'l'O. mie~•. etc. e ma.i& ou&raa aleavalaa· de que 
.AmazOI!.IloS. • .... • • • .. • • •• .. · nlo pclde pr_aet:iadir. . . . 
Sergipe .. · • • .... · .. • .. • .. • "· 270: <>11em paga. i o lavrador,.porqu•. ••~q pro·dn· . 
Parahyba. · • "· ; ••• • · , ... •• • 200:00 elo~ encontram conciU'l'eMia e111 .Tn,_ila~•.cl• . 
Ma. to Gro>IIO. • · • • · .. • •· • •·•· • 200:000 ·outros povos, e produzindo. lodoa muito, para 
Rio Grande do Norte.· • • • • •·· i72:0 terem consumo preciaam. vender ã,a:rato, 'porqu• 
Piauhy . • • • .. • .. • • · · · · · · -'··· · ·' 85:00 quan"Co • mais ·é abunaari_te a. n>erclidoria,. maia. 
Espiri~ Santo •. :·:··:·"···· ... · · :·~~~-- . deste ·ó .~lor . N'lil. padenàó. i11:1por p~eço ~ -
. Co.bra~on_o Interior, _bast_ant ~-:pr1neipaea_._ . comprador; aceitando o qlie elle~ P.ar-•. poder.-~ 

provtncta.s; total 33 a :W.000:000$000·: , ---:- v\lllder_..J.,.S9:!!re o hvr!!dor ·que recahe o im· 
Nacórte ...... ; .... , ....... . ZM60:000$000 ~'tôdoda.e~porta.çi()' . .. - - ---· --·-· 
Na ProVínCia do Rio........ !,565":640$000 :,!té &q,~i' crca~é, .~ríiriefr9 p~~eto .• bra:ai~. 
S. Paulo,, •••••••.•.....•• ~ 2.294:000$00Q_, le.1~, po<l!a supp<!rt"a~ . !> efevado· tm~\0 de ex• 
P!lrnamhueo ... ~ . ;. .. ...... .. • . . 1~29,:(J()()$0j10 po~~~. ·porque·' ~l'!l oiti1a..~ D\On,oJl9lio 4o 
Báhia': ......... :., : •••• ;.. • · f.2t0:000$0(!0· Bri,Zi,l ~i Jl1a.~ . .' ~etu&lm~n:\'e,·:l!lie: o. eàlá. ae tem 
Sl . Peiro do Rio G. Sul ..... ." 1,3B6:0()()$0W· -enltivad(f naHndiM, Aliierica, Arrie•, etc., • 
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~m n.ude ·c ... , ·o ea.fê brazile~ perdeu - ~ ~pplieada ;om.e_nte a ~end:> . climinuida., e · m.~ ... 
· g t• procAr...., de tu· o..s· ·a. . ..:\>ahzar com a .om .,...,;.,·.:~11a.l a.colhimento de . p~~opel moed":, . o monopo 10, e • ç~ ... • • • • •• ti~:"""' . li. · · · · 

o e8traogairo. Abiúx&élo pela à.banda.neta. do como P*.SQ:l. a. !XP c:IJ': . . • • •• . 
!'Od. tO d ·· valor · n·o ·estraugeiro, ISendo'a. . O cate . prec1n ser aoeeorrido. hoje mata que 

p rod.~~çiô =~~~z já S!lperiol'; ou ·.ao !Reno.•: no ne!'l :amou"!"o próa11eto; estÁ ameaçado . de 
~ornento M · oou~Uno. do mundo, 616 ah1 um. ,oriJie pelo. batu do prcg~, a o orodor ~mo quo 
perigo p~~ 'o principal : ramo ·da'.. DOS!!&. agri- 6!11 Pre•.anç& de ~to. Caie, _como o estão prod&; 
eulttu'á l · :. · ··. : .. · :: '. · .. . . . ·,. · . ~uulo outras nac;o.s •. o. do _poneo . pl'Og~e~o 

.. . .. · · ·• · · · 1 · · · · · ' · ·· &,'· ·fé •· coll3umo DO OIIU'angerro, corramos nsco de 
S1JSCitJII·~e: Jll!lla .. eet~u1~a e~ ~vor ·?'r~~ .vêr deeahidaa. prin~ipal prod~egã:o do. Braza . 

e. seus bra~s eh,e~ .aJJ.B ouvidos 1 d9 e.x P · ·a nosaa fonte do muor pr~sper1dade e r1quozas 
aidsut.e.do c:oiulelho d~ 'll!-mstoa, que .. e!l'llroq no E tu cinco a unos tem o cafe abaixado de praço 
seu relator~o a redueção !l.e ~-.•/o ar-du_ootos ~a em 40 a · 45 •}., 9 crescido· a producção do M~
e:~:portação qu~ eobl'$ ell~ ~sam. a.Celi~~l!-. e rico e Ameriea Central P.>ra que haja DO 
nlo comprehende!l · esta Pl'!IJI!IIt& _no . 80~ orça- muudo consumo equivaleu.'te 11. prodaeç!o crel
mento ~-e~ para 84. e só a menctonon no seu cante, ha de baixur ainda mais, c nós nadafa-
re!atorJo · • _ . . . • • zemos em sou favor ! O uaucar precisa a seu 

li: a eo111masao a. r•J ett.a Lnteuamente. turmo, porque 18 oitão fechando msro3d~s que . 
Os impostos de exporta.ção ei.o aetualment. 011 tinha mos e valiosos, como os dD Prata. ; Jll ~a 

~egninte1 : eafé, couro, borneb, aguardente, Republica. Argentiu:ue cultiva a ~a,o a E~- ' 
fomo, madeira, ca.cáu; etc. , 9 •(o · Assucar, lã ropa e· outros paizea · pro~uz.a~ ·~atto' auuc .. r· 
em bruto e algodão, 7 •J •• Outro! generos pa- de beterraba e erable. Nao · ·Be illndam com ~ 
gant5.•f.;·e alguns eor:ao Olll'O, di.&ma.u*, ete., llitua_ção actu~l que parece prosp~ra na. appa~ : 
de ! á 20 •/o. · renet&. PreTmam o futuro, tendo em VlS\a o 1· 

Este. impostos da primeira e da. segunda ea• deaaatres do pa•sado. · · 
tegoria eram de 4 •:. menot até a época da o algodão igaaltnente Jlceeuita. nr a.tten
gue.-ra do Pa.raga·ay. O i'OV'erno obteve em dido, por qas. os Eatadoa-Unidos o est5o de 
i867 elevai-os, compromettendo-ae a reduzil-os, noyo espalhando em delllliSia pelo m11ndo, bem 
deaappal'Ceid& a erüe extraordinaria prque que tenha. .diminuido o do Egntto, quo e eom- . 
entio passaram a.a finanças do Imperio. pensado pelo augmento do da Inlti.a. . . • 

Em 187! radu,ira.m-ae i 7 "/o :1. li em rama, Quanto a madoil'4B de con•trueçii'o, convem-
o asaucar e o a.lgodio ; e por isso estes tres a!· noa animar a. sua exportaçio; na. Earop& nio 
ti@'ÓII· p~ P.O r eral acttlalmento IIÓ 7 •J., hua~riores a. nouts. e como até recebemos, 
quio:ndO o~ oulros.eontin•tam a. pa.gar 9. madeua do extrangeiro, em ma~ :!.000:000$ 

' .A:·'p:llana do governo não. se cumpriu nD annualmente! · 
e)ltànto; B! g.ae!ra: aeàbon;_ió o ~IJo/• a 1~ em · Ha, poia, nec8taido.de urgente de reve~ e mo
rama e. o al~\ P!ll' mo~tvOJ upeea:m e JllD- diiicar estes imposto•, guarda'!do oa que .Pesam 
1011. o~tveram a diliunn!~. dé 2 e n~ de .• "I•: sobre outros generos pa~ ~poca. · e cucam.-: 
A JUtíça.:clamOl'Oia e:~:1gma. reducçao de4 ~I•· lltaneis• mais uws. E' mdispentavel ·auxt-. 
IObre todos. · · ' ' lia.r um poaeo por· cate modo. & lavo·lra do 

Entretanto CJ orador 'llio re~a~a l,anto nt~h p3iz; . .'. • . 
momento porque nio se· póde .dimrnutr a recetta Maa b!L!ta-lhe o a.unho·de2 •/. menos no lrn· 
do tbe.ouro eom tamanha ~o~ma, quand~ o the- posto ~ E' a6 o ·que precisa e . ~ecll!ma a la

· IOur~ntilo v~ 1enio ·tkficzt diante de IR, e nlo voura f NgQ .. · A questão c e .auxilios a lavoura 
tem Mndt.a para .os aerviços pnblicDC: e mn!Liplii:e, é complexa, . nlo. ee deve. chrr.lilar 

O orador eonte!lta-•e com rr. dimin11içlo de can1a.da queatio. Abra11ge muitas proridoli.ci~r.s 
2 °/o sobre o cafe,. o aaaucar, o algodão, a ll Cj)ncumitallte&, e infelizmente uma . aiS nlo é 
em rama o a made1r11 de eon~trucçlo, nilo oom- au11lciente e de ntnhllma, . entretanto trabun 
prehenclido o pio Bra:ril. no11011 a-overn011 o flllrlameniOII, e quando.!alàm 

· Es&mina.rá a q11eatlo. A export:o-çã:o zoegula de uma, cllÍdam ter cumprido .a a& . mlí!iO e · 
em valores 230.000:003$. O cale entra. ·por u.úifeito· ·aa necesJida.dea .publicas .. Qo,éfs_lão : 
i30.000:0~o assuear por ~1.000:000$, o ~~ vital para. ràtemper&r & ayig-orar áa íor9ts; que 
dio por 6.000;000$, as madeuas por 2.QOO:UUlJ$, deeahem ! . ' · .. 
:t. lii e!'l .!*D':a ;nuito pon!"': . A la voara preciA estradas com freies baratos • 

.-.a_~IDiln:u.;..o ou J1.r.eJnu.o. do thesoaro • da ~ lhe baatam. as eomtnoda.a e rap\dal. N•~ 
rece1ta sorJ.a 2.600:000J$ ~fe, ôl!O;<Xl0$asauear, cetlita de pagar mAlnos de carretos l>l!or& luta: 
120:000$ algodio, · -40:000~ made1ra1 ; ao tOOQ no mercado Não poderi a. vir o veleiro do oul 
ckftcit wi.'. receita SAOO:OOO$ incluída a lã em do lmperio 'essa uberrima provineit. de Mina e . 
rama.. · · · · . · com aeu vari3.do territorio, e ditrerentes ·c:lllll&S 1 

'0-Jmo o oradOr e governamental, e não homem o que preciea:t Eatrsdas, fretes bantos, e . 
aómeute ~ appoaiçlo, nio qtter déatr11U, ~ l!o~~t~rá co!n· aaus productos '!- me_:cad~;~ .~ 
reeon•trnrr, P.rocuta~~ . lembrar · rendal para rülmOI. Rêe"Penlos do e~t~·~o =.lho,~~'-l":'>~ 
compenaar'•te-tkftc,t. . . .. arroz, al!ala,~:banhas, trigo, :~.te te}has .e tijolos, 

·Nao· i_11êr; que o augmentO l!m verbu da batatu ecebollu, quando o paiz tanto )ióde e 
~~it,&.•~ . ~ des~aa innteis, p..r;. i ..O. fae~nte p"?''uzi~ nest~ gêneros ! Abaixar~e. ; 
~d~. ~'!llltem ·!le; lJ!:l~· · q~e :deTe ~~&•: aatari~ ·#• . e~tt'a:de.a, e ole.morosa n_ee~sa1-. . 
~rp e. P~t~al!l~n~. ~W., ~- ~~~:.par&,esJ!er" d.-.bi;C9tlJ.plirém•ae:os~ete~ da.s· n~s estradas · 
d'çar·ae em. eer~çoa dtspelllla.Veta • desarrar. com 01 dos Eita.d011· Umdos . No Br:ntl pag&-se 
•oadoa; A ~on. .relid.-lembrad• por elle 'ie~ 1 tanto ·por i~ kilometro. como nos Estados-



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 3010112015 00:28- Página 20 ae 29 

-Sessão em 18 de Agosto de '1882 37 

!Jnid?s por :1000. ou ~a~s, e por .i&so o milho do I nh:nu . tamlxlm allemiles, ru '•os, ír.mcezes 
Jntertor dos Estados Un1dos o.trav., ss:. d zenb.a todos nos . são l'roreit·:sos q 11er como erni
tr&entaa I~ .ruas por terra., ~.:..he sem :'11ga.r .iw· gra.u~.:~, quer como colonoS _ 
l'ostoa d~erubareação, s orvo de la;;tro ao =vio e ' Gt•it >.-se qno o. l"'voura está. crivado. <lc di
concor~c e e•maga. .no B:azü o milho bt!'zil ,iro! I vida.• o prectSJ. de dinheiro. E' .verdade uona. e 

Pree_u;& . de braç()s. N~~ . pOde inch~erente outr,~ pro. osção. ~ias para i >so é mister 0 
co~ser:var-se. o governo dtat;to. do v:l8lo que c~edlto, ~ ':ão silo l'' ls que hão ~e firmal-o, 
VIII, deu:~muo annualment~ .. a libertação e " mor- "'"'a. propna bvo1lta com o >e ll tr:~"balho,. 8 0 
tolidadé doa eacravos, exttnet ' afvnte dos nu- sen P''ocooimeoto; cGm a sua .in<lustrio., su" 
cimentos captivos. A lei· de 1871 não deil:óu só- economia e su& pontualidade eut cumpri-
mente .ao la_vr!ld.or a ·solução do probl )m ·• O la- mente dos ,1e1·eres que contrahe. . 
n 'ador necess11a. poillnr madui'D.Ulonte no futuro, Convé""' muito~ tnstituiçll:o de bancos de crc
e pr~veiÚI'"~e contra a crioe que ha de •uudar dito re«l e hypoth >carios: prefe,e o orador pro-. 
com eerte:<:a. Mas 110 governo, aos poderos do vinciaee a u•n geral. 
eotado, que de repente lhe tiraram U! iostru-;. O paiz e diverso nus proviaciu, e o oa lleo 
mentos do •:abalho, cumpre por dever rig<~roso, local c nhe :ez-.t melbo>· o ·que l he é couveliientc. 
tra.tare:n urgentemente de acudir-lhe, facili- Os ,.~rigoa para um g ' ral são enorm ,s, e :1 his
tmdo, promovendo a vind.< de tro.balhadore• para. toria nos ·a o.hi ~ta a aponta.l-os CO!ll :~..~ eo.ixas 
qu_a nem paream as lavour:\S existe.ntes, e nem filia~ gue se _Lnsl.it-tiram ; os habitantes das 
de1xe a terra de ser lavvda p!·ogresstvamente. provmctaes I.Grao nos seu' bancos partlculares 
As machinas,06 proce&..ocs ap~rflliço odos;·uprell~ a Dia escola proôco:>. de administraçlo local e · 
disa.gem.p~ra o a.rro te:ime.n~ó, e aproveitamento prop1·ia., e mais competentes são [lll.ra ;~dminis
melhor . d~ .sçolo,. a. instrlleçA:o agricola mu\to. tral-oi por sua conta . .. . 
seL:vem,.eo_layrador. tra~arà porsi .de canse~ . O o•2htorio do ex~Jlresidente do coD8elho. 
g_u~l:o. :~asó~ .braços. ~ Pel)sa}s .en:adamente .. cqufunjle as ~u_P.stõ~s e aasump!os a r espeito .. 
s1 a<;redltaes de bôa f <i que. se p_óde con.ta.r como Falia em au;,ahos à lavoura, e só trata de 
trabalhador , com o escre,vo , libertado. Mesmo .luneos prediaça e ngt·icolas. Prediaes rllforcm
isoladamente nada ünl. p~r indotencia nalure.l se a propriedades. urbano.s mai< que o.rnslicas. 
é vicioa adquhidos. Englobadamente serlo AgricJlas são. epilpgos. de bancos de cr ;!fito 
como os libertados dos Estados-Unidos, que aa- ree.l, porq•1e só ae applicam· aoa ~ fru~to.s da· la,.·. 
saltaYam em bando; de malfeitores. as proprie-- voura e machinas, e não ao solo . Os de credito 
dà.des e estr.i.~as; e que· os ·:ameticanos a th·o' reol são os mais urgentes, e os o.gricol:LS viriís 
m.a.ssacravaui ein .· ma.asa . l'~·ra ~e garantir na. , om > conscquenci:. dcllas. 
vid~; J?OB be_iis e·no. 9Óc~go ... ~· . Mas nito é com garantia. de jaro~ que os 

. E . o quê ·faz. o go'<'erno ~ H.:. colon•saçb a bancos se devem esta.bele<•er. O ot•ador votou 
emigraÇãO, 'assumptos · differentea. A ptimeira ·contra o projecto do finado Visconde . do. Rio . 
é de operarios, instrumentos, que tem de pra.-: Branco, que tor nava o governo .socio.de.óan!'OS . 
tie&ra evolação do trabalho eacravo parto o tra- ·entmndo com capit:.es paz:a.san croo.ção a ea\a.~.: 
bslho livre . A segunda é de pessoas, 1ue ·trÓ:- bele~i.mento . . Vot9u . tamhem. contra a lei de 
cam sria pa.t~Ít!o por ontra, e para esta mudnm i875, 6JUe estabeleceu. ga~antias de juros para 
para, Sl!mp~~ ~aa. íamilia, e~istencia, tbrtuna, uml:l'eral, ftxndado com condiç~~s taos, que_não 
futuro e. nac1onaltdade. . sa pode e•ta.uebce1·, e com cap•ta.es e::~:cluslv&-

Cilmpre. cóadjava.r , uw. o oatro movimento, ma.nte estran3·eiroe. E' mi~ter rovogar es.11a lei 
da coloni.saçãô e:da: .emiir&çio. Mas ca.da um que só serve de espantalho, e não t~m podido 
carece de providencias particulares. Par:t os e:1eeuta.r-se, porque (elizmonte o governo tem 
emigrantes facilidades de meios de Tido., e de reconhecido seu& perigos. 
compras de terrenoa bons que os possaimos em Não l'all.am ca.pitaos entr" o~ p..ra ~c insli
abunda.ncia,ga.ra.otia de poseo·•a o de bens, liber- tuirem bs.neos da eNdi to real, o q ue ó. mistar 
daàes ·civis, polilicas e religiosas. Enrique.cer- para que ellos. concortam <i . gar.1ntir~l.hea os 
se-á: ci p:~.iz com sà.ngi.t · .nov.o,nova. seiva, q11o direit~s, do. Ju.ros. Ba~tam~lhoa ~s seguin
formnrá a blse .futura do Imperio . . tea. Clrc~mstancla~: modJfiCár " let hypotha-

C~lonos, poràm, é:nmpre .1(fualmente prowo.-.. p~>ria., loruando m.,is ra.pido o processo do 
ver-lhes a vinda; rogulariaar-lhes oo dir"itós c e:ueu~õcs , ettiltg11indo a ob~igaçíío de ad
deveres, fil:a .. a lei · dos as.larios o prQparar judi<~<;ào forçada no cre•or, que emprcata 
opera.rios paro 08 trabalhos da lavoura, . que é dinheiro pa•·a re, eber dinheiro e não bens exa.
ll.lllda da grnn de proprie·d~da, e carece assim geradamente avaliados em juizo, e quJ o p!·e
de ser· aurilhda p3ra nlo perder o que posa110. judicam muito. Tirar a. tutella do governo sobre 
Não pó de oonserva.r-se inel'te o goverm,deve au- as associaçi5es a nonymas, determinada pela . 
:tiliar a -vinda delles, coa<\juva.ndo o iutroduc~or lei de 1860, dando-lhes liberdade. de. ncção, 
e)àvrador·, .Não gosta o or~dor . . d? eleruen~o respousah•lidade perant~ ? p~e:. jn(l!çia;i!l, . e 
c.lúm, . 111as ·aceital-o·á como .tranBlçio, me10 concedendo o:tpa.n.sno a 1mc>MIV&. p~;:t1culªr 
te~porar~.ó,.ei;t <iScala l imitada. ; ~áça que não . que . esmol'eM diante. dos .ob<ta.c~lor; das .leis ;. 
em1gt·a,vuJa.. Alu~ temporariamenh .o braço; em v1gor,acaban~o aB$lm com estas.d.el!)~gu. de . 
~se "fi:sa,é ,&áiliré· em perm.,.nente 1luo e.re- concessões, que .g'l\$1am a.nnos . no .. . <:<msel~o . de ., 
11u:ro. Prefei:é .8. raç_t européa, p ·~~· que m~lbor, es~. e . q~J;~do. a~proV~ás, Ja. e perd1da .a_. 
se . .!irma e se consohde a. autonon:.lll .. e . nae1ona~. occasião,. e. os capilaes. nao ae, querem-' ma.lS' ·: 
lid~de :;. P.i:~fére · o.s açorianos,. canarios, · lom~ arriscar. Conceder ·ás lett~~•- hyp.otb,ec.arias.
ba.rdoa," tyrolianos, hespanhóe•, púrtuguezea, algu_ns. favores, por exemplo o direlt.o de serem . 
até sob o ponto. de scmeliulnÇ& de ra.çe.. V e· adm1tt.J.das a fiança~~ perante o governo e o forQ·r 
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judicU.rio, e" por eate feitio abri:<-lb.c& maior 
campo pa.!'1l.ae empregarem. . 

.A.asim formar-se-à e firmar-se- á o credito da 
lavow·a., ·<JUS a.char:i. dinheiro a longo· p~o. 
q~e e ·o q•ie eUa mais precisa, e por menores 
juros do que paga. a pa1-t1eularee, quando obtem 
emprestimo•. Ga.rantido o· c1·ed n·, empre'stará 
mais facilm~n te o seu dinheiJ;O e por preço· me
nos dto, ·porque ·se não precisá prevenir 11101is 
~'Olllr&- deilpendios tte longos ptoCBSBOS, <l adju
diCaÇÕ~S forçadas. · · · · .. · 

E is em resumo as principac& 1>rovidencias a 
tomar para corresponder'llOB justos reelamos da 
lavoura, pedindo auxililios para. alimentar-•e G 
de•cnvolYer-oe, 

E' par.,.. e.•tas <{t1estõos 'lue o orador desejari~ 
. que olhassem o gove1•no e o parlamento para 

providenci•rem,e nlío deapend.erem todo o tempo 
em aaaumpbs de p >litiea abstt'act&, ou discor
rer-se em gener.J.lidadcaseru aponlar-ae o re-
riledio . · 
· Continuando o orador no assumpto particular 

do orç&lllelüo, declara que a.lém de dever dimi
nuir-se a BJmma de $.400:000.~ nos im :•ostos de 
exjlOr tação do café, assuc3-r. algodão. lã em 
ram~ e Dl2.deil'3.S, deve-se a.ind(l. augmenlar a 
despeza annua com 2,000:000$, de r ecolhi
m ento de papel-moeda,o qne prefaz 5 .400:000$, 
para caja comparaçilo converu enconlr-.J.r re
cursos equivalentes em novas imposições, ou 
elavaç!o de ve1·bas tributadas já. e::i.istentea, 
porque ó indispensavel nas circum ; ta.ncias 
ac,tuaes, não reduzir a. receita, quando já. a des
peza ameaÇa. ser-lhe iluperior, o que agora · só 
se rião dari, ·emp!'egando o govarno o 1nais ea-

. crupuloso zelo e restricta economia nos dis
peodios, abandonando g~stoa inuteis, suppri
míndo verba.s desoeceuariaa, deixando de pre
encher vag••• não prec.isa.s no pessoal j~ tio 
exagGrad.o do funecionaliarno publico. 

Do governo tudo depende, já que aa camara.s 
vota.m como que1' o governo e o orçam•mte 
n·ad!l. vab, pot·q ue o governo despende m:>ia ou 
menoe o qu~ lhe convém, o. aa cnmara.s d"iac'lltem 
mat nada resolvGIII que torno o orçamo~tto utlla 
realiC:nde. Neste po11Lo o orador censura. 
a.cto3 do governo em rell).~.do a de<pe1.as dos
necessa.rias, preenehirnentoa e creaç!Sos d.e lo
garoa· inutais, euge~tb.eiroa !lsCBoa ~o em prezas 
.. penas ellas oi encor·por.mt, quando t em nm 
corpo do engenhoii'Oo P:LS'OS ; garantias de 
juroe pal'll. emprezas não eatndadas, engenhos 
ce•lraes em localidade~ impi'Oprias, etc. 

E' preoiso fazer-ao llJXII\ idó" e><act& do =
que eausa não s6 a baixa· si nlio tambem a e ... 
ci!aç!l:o do ca.mbio. No11110 regimen é o ~apel
moad& inconvertivel, mais e:tp•s!o ás Yar1nções 
rll.pida~ e Qx.ag-ero.das bai·u.s alças d•3 cambies 
repentino•· l'Dr caus:. ·d e especulações, pela 
maior parte mconfess ' veis. · 
_ Nlo ha ·negar que muitas·e:J,nsas concorrem; 
duas, porém, são as prin.cipa.es o desiqui
librio de orçi.Qlentos do Elilatlo, · e a existencia. 
de papel >moeda ci~culante e inconvol'3ivel,- e 
. que- sobj o:gando o mer cado afasta os valores 
me~llieoe que querem gal'antias, e ~o reais
tem ·.i!;: superl).bundan~ia· do-papel moeda. Coixl 
e:~te•'faeto: ãxi_omalo do· papel: moeda inconvenoi-· 
yel, transíormam· se . e perturbam..a todas aa 

trnn.sncções oamaiereüles, que exigeDl eatabili
dade para se desenvolverem, e assustam-se to
das as fortunu; que nlío contam com -o dízi 
seguinte. , :· 

Quereis conhecer oa rasultadi>s e preJulzos ~ 
Não se falla doe particulares; seu• desastr'es se 
medem pelos do goyerao. · Remei te este .. nual
mente e _,D saques grandes Solillllll_S para. a: Eu.
ropa pa:ra pagamento d~ amor tua~ e JUros 
de s ua divida 1~ consolidada, para garan~'de 
j uros de emprexo.~: de ' ''1strai-a•, esgotos' etc, 
para com ;ora de objec~?• precisos para exercito, 
marinha, estradas de feiTO, etc. 

O or1dor jà er:o. outro discurso· provou i 
ca.ma.ra que 5Ó o minist •rio da fuenJa e pa•·a 
a d ivida tlo e~eterio~ rsmsttendo saques pal'a a. 
·Europa do i • de M~io de 1880 a 30 de Setembro 
de · 1881, pagou mais de exceaso de e:lombio 
cerc:~. de 8.000:000$ ; encontra a·gora nos do
cumentos qne de 30 de Setembro do i83i ~>. 30 
dQ Abril da 188-2, :maia foi e seu prej aizo da 
4.003:000$; .isto é, com a baixa de cambio em 
QO\lB annos pa.gou mais o governei 22.000:000$ 
do 9.ue deveria pagar, segundo o padrao mone
tario. E ' um excesso de mais de 6.000:0000 por 
annO" na despe~a publica, que só -póde diminuir 
e des-•pparecer,com a subida do cambio. Aaes.
cente-se mais 3 a 4 mil contos para garantias 
de juros, compus, etc. Ora o cambio não pód.a 
subir, principalmente ernquanto n!o houyer 
e'luilibrin nos orçamentos, e diminuição de 
papel moede. inconversivel. 

Ganharia mais o governo em contráhir en:t• 
preatimoa a 6 °/0 a.o an no, porque os jnro11 que' 
pa.ga.sse seriam m en ores que ~ b9bta de 22 a 
25 •lo no ouro, e no cambio, a.o mesmo tempo 
que lacraria o governo am c&pital que poderia. 
ser applica.do roproducti\'llmente &RI estradas 
de fe rro e outros obJ ·elos que .de ~nvehessem 
o fa.voreceaoern a r1qucza p11blioo. o no rcoo
lb.imenlo do papel moeda para elevar o cambio 
o Pe l)'&l'antir no futuro. 1!1 

Alem, poi~, do equili~rio uecessario nas aes
pezas e rece1ta, trnte-se, e com firmez~ e per· 
severa11ça do mgio eirculante: roduz~-so o papel
moeda, recolba-ae com tenacida(h, a fixe-se o 
p ·d~ão mo neta rio real com o da. lei qne no• 
rege. Cerca de 8 a 9.000:000$ de mn.11 des
peza !lO cambio por :mno á facto gr .. vissimo, a 
que cumpre attender. 

Só conse~11ido eato à.esideratum é que po
demos tra.tar de reduzir o jur<l d:l. divida conso
lid~. porque Leremos clementoe pAra troceJ-a 
por outu de m_enor j uro, com que muito 18 al
liviarà o thesouro. E:mquanto o niio conseguir
-mos, nada valo fallar de converter a divida : 
não hà preparados 0$ elementos para esse fim 
tão de&ejavol. · · 

Só en tão, q_uando não pesar n~ eirculaçlio a. 
mass& exces·uva de papel-moeda inconveraivel, 
e o cambio estiver ao par, se poderá fundar um · 
banco de circulação. que totlle a si r etirar o 
papel do governo, trocand~ por notae suas, e 
sustentando com o pagamento metslico o padrão 
monetario : só al!Sim •e ·firmará estabilidade 
para as finanças do lmperio, para a fortuna dos 
particulares; para; gl).l'll.lltia das tt'll.n >acçj'ie9 
w·en:antu· pa.ra:--desenvolvimento ·seguro·. da 
agri'c~tltura', do colllllÍere•o e da indu•tri&. 
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No .em tanto releva. igualmente restaurar a lei 
de 1875 relativam.ep.te à a.tteno.ação du c~i.!es 
commeréiacs momeuta11ilaa pelo retrahímeuto 
da moeda cireulante,ruendo o governo as func
ções de h:i.nco de . circulação emr1uanto não 
houver um instituído. 

O papel dG governo attinge actualmente à 
somm~ de iOO mil contos, frM:ções desprezadas. 

Não se deve computar o pequena resta qlle 
fltltam recolher de suas emillSõea o Banco do 
Brazil, o da Bahia, e o do M<ra.uhão, que por 
lei a.mottiza.m annual e regularmente, porque 
mesmo não _equivalem a. papel-moeda, e nem os 
particulares são {orçados por l~i a r~c e bel-as 
como dinheiro. Estão estas reduzid2.s hoje a 22 
mil contos. 

Foi a guetra do Paraguay, em 18M. que abri· 
gnu o go"erno a emi tti~ papél, fazendo eas<ar 
as emi.s>ões de not""1' dos bancos. Entã<l nli.o 
havia em circulação maia d2 25 .000:000$ de 
papel·moeda, e cato era pago em metal pelo 
B~nco do Drazil, o, portanto, valia. e et·a ouoo. 
A circulação das notas dos bancos, realizaveis 
em outro .• servia para a faeuidade das trans
acções. 

O qu• aconteceu u.o Bra.zil succedeu aoa Es~ 
ta.dos Unidos do Norte. Crearam, como nós, um>~ 
divida enorme de papel-moeda para as neees
$Í.dades da colossal guerra. civil. que ameaçou 
a e~istench .da grande repub!ica. Lá tambem 
])ai:s:ou logo, e consideravelmente, o cambio. 
Ma• o governo dos Estados Unidos, acabada a 
guerra, ~OmC~OU reguJac•ment<l a recolhe~ SQU 

papel-moeda, e com tal acerto e firmeza. que 
resta~eleceu já o R eu padrão moneta.rio. Con~ 
.~rar amente ao exemplo doa E$tadoa Unido~, qwe 
nos devia. senir como lição proveitosissima, nó• 
não recolhemos <Lm vintemdo noa•opap>l-<Uoeda. 
terminada ::\ guerra do Para.guay, e a• liqui
daçõea della provenio.ntes. 

Succedeu aa&im quG, cassadas as eonissõoo dos 
bancos, encheu-<Se o met·e~do d0 papel-Lnoed& do 
governo inconversivel. Em i868 chee-ou a réis 
149. 199:591_$000. 

Felizmente parou ahi, posto gue nt.d·l se re
colhesse. Veja-se agora a. marcha do cambio. 

Em f864 e~tan 3 27, podrão mone~I·io, e, 
porta.nto, regular, abundando o ouro n08 mer
cada8. 

Decahiu logo o cambie com a guerra, com 
a. suspenaito do pagam~nto em ouro e ~orn as 
cmiuõaa do ~ovorno. Em ~868 baixou até 14, 
prejuizo para o paiz de 54 °/o. Em 1868 co
meçou o Yiacondo de lt.aborahy a o.ugmentar a 
receita . equilibrando o orç~mento, e cessou de 
em\ttir papel-moeda. O cambio principiou a 
subit. De 14 e 15 foi vrogressivamellte ele
vando-se, e em 1876 a iSn e•tava enlre 2ti e 
25 1/4. pouco abaixo do par. 
'"'ti penas entrou para a pasta da fazenda. em 

1878 um nobre senador pelo Rio Grande, pro
pagoll-se a noticia de que se iJl. emittit pa.pel
moe<la, A o cambio CDmAçou a <lnfra.quecer. 

O decreto de Abril de 1:878, que emittiu dic
tatorialmente 40 mil contos de papel-moeda, 
fel-o immedia.tamente baixar a 22 e logo de
_poi• a ·t9. Em 1880 só porque o min'-tro de 
Antão proclamou que ll.ão emittiria papel-moeda, 
tornou.,ge m~i• fa.voravel e chegou • 22, o•cil-

]ando a.ctualmente ainda entre 21 ·a 2Z. tendo 
havido intervallos cu•tos de melhoria a 23, maa 
tran~itorios e alguns fictícios.· 

Na<la ruais facil " un.> ~uinistro do que f"2er 
dinheil•o Bmiftindo papel- moeda. Não p1·ecisa 
sciencia nem ti no, sofft·a o pa.iz emhors ! 

E' neeessario, portJ~nto, recolher o papel
moed>. A hnlia o.caba. de dar um e:s:emplo paro: 
tirar suas finanças do8 horrores da h~ixa do 
ca.mbio ; tinha lambem em ci~~ula~~o eJ~;hU· 
beranoia de pzpel'-moeda inconveraivel. Para 
regulari~ar o padrâo monetario, e como necessi
dade urgeute, lova.ntou um cmprcstilno ·no ell
tt·angeiro e recolheu com seu producto maaoa 
correspondente de se11 papel-moeda ~m cir· 
culação. Ja .. na It,alia se vai nstabelecendo o 
padrão ID.On6tario~ 

Não s&rà po..,ivel o. nõa imital-~ ~ Talvez o seja 
e o Sr. Saraiva no seu altimo rela torio o 
aconselha previdentemente. Quando, porém, se 
não adoptc este olvitrc, que o o~ador considera 
proveitoso o possível, cumpl'e recolher com 
peraevera.nç> e 1i.rmeza., ~:~oulatinamente, .nosso 
papel-moed • inconv~rsivel; é obrigação, é dever, 
na:o só de interesse e necessidade· palpitante, 
mas de lesldad~, de honra, de moralidM.e. 

Inclua-se, pois, uma verba obrigatoria a este 
respeito em todos os orç•mentos, c cxeeu.te-a 
o governo com severidade. Mui to lucrarão o 
thesouro e .o paiz todo. O que está. não pód~ 
continuar; E' fa.cto consta.nte qt~c, sempre '1ue 
o govern' emitte papel· moeda, ..-erifica.se ba>:ca 
do cambio: sempre que ha )lm ministerio que 
proclama-se contra e1lo, o cambio firma-se e 
ató melhora. O p:Jpel moeda é a operação I!L'l.is 
condemnada. As nota.s doa bancos -de circulação 
pagarn·Se em ouro; ;&iG meios proveitoso~ pl>ra 
facilidade das transo.cções, o -que, •e não pód• 
qao,rer é quo suporabundem, · po1·que valendo 
entito ma'i~ que ouro, a.tfugent.am a moeda meo. 
ta.liea. do me~cado, o que causa os m~iores 
tran~tornos e calamidades. A• forç'a produdi~ 
vas do paiz e suas e:s:portaçoos snstantaràJJ por 
si o padrão monetario. 

Tratará. . agora dos meios de supprir este 
àeficit lembrado do 5:400 contos. Re~onstruirà. 
o que pa.raceu descobri~ n~ rocei ta o augment~r 
n&de•peu .• 

Lança o~ olhos para algumas verb~a da r~
ce:ta. 

Mostra que é mister decidir-se o governo 
ácerc• da fabrie~ do ferro de lpanerna., ou ven
del~a ou a~rendal-a. Custa m11ito ca~o á. nação, 
rende 20:000$ e gasta 160:000$. apeza.r de a.l~ 
gumas zelosas administraçoos quo tem tido •. O 
governa niio aerv' ' pa.ra negociante e nem m~ 
dusb'ial: deixe sssa.s profis,ões aos partienl.ares. 
Pretender continuar a · coste!lr.·· a fabrica 1lo 
Ipa11ema é um erro ingualincavel. Nada conse
!l"Uira dB provei toso. Hoje já muitj) mais des
pende qDe l11era. ~fuito• sacrificioa e improfi
ouos se pratics.t:am ~ara remcmts.l-s. eonvenien- · 
temente; ~ 

Aa estradas· de· ferro Pedro II e outras do 
Estado. parece preferivel ao orador, sejam 
vendidas ou a.rrematadas, oom as c<m tinu&çõe~ 
e garantias para seus desenvolvimentos neces
sarios. Além do governo ser sempre pessitno 
administrAdor, ·porque a~ toma· como repartições 
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publiw', n;;O dú:xando !los dir~res li'~erdad~s. 
·J>~l't\ melhor as cost6:'-r&m, & p-J.'tii . hlli' enVlB. 

:-S&IlS afilliados; succede·t{UI! essas ·aorJl!liJ.S,' em~ 
·pregadas o · capit.alisã:das, mais·' ,yantajo;as &&

riam para recolhimento do plpel-m;eda e re
ducclo ch divtda. · · 
·. Com, t~zão_sê•clam~ conttB: o gosto d•s. lote
·rins. ·•E' um ·jogo ·condemilavel.' Anceia-'se e :~:
inguil~s1 Mas: <ii11no··· exti~p •l ·-:8 do go~to ·na 
amtiição do ganb.o 1 Prohibil->i 1 S··b inventi>doo 
sopbisi.Rll.s particultres 11e. fariam, esca.p:mdn à 
sancção da lei, como succede :is ,jfas, q ll~ con
tinuam ob e sobropticia.n •nte. Diminuir o im
posto, como quer e proplSe a co<n•uisstt<J de a c, 
eôrdo ~orno gov:!rno1 Alé;n do deficit.d>t. r..eeitll, 
mais se au:s:iliárà e favorecer:i.:-o jogo c.om fllii.Í••· 
res esperanças de lucro .: .. O verd1<ie· ri, rem 1dio 
é augm~ntar e não dimin•1i:· o ünpns\o, ds.otlo 
menor-Oi lucros aos eoueessiunatios e reduúnr~o 
os premies para serem menos procnrado•, fa.l
·t&ildo assiin o alimento necllSS-lrio á e.-:cit .. ção do 
ji>go. Accresce que erão do'us os im,,ostos, o que 
recalli.& sob ~s o concessionario, -~ o •1ue paga.va 
o premio.do. Ambos rcnd~re.•n 950:000$ no ex~r
cicio de iB79-i880. A c~mar e o govemo pN
tendem diminuiro impo:;to. Bm vez de >«lq-mqn
tar a renda,que j<· é irlferior :i des,?eza.reduz-sa 
coiD o a.batiwento · proposto. E, o qae é mais, 
deefalca-ta ... rand>. sere.! d .. oo:u.ua i .tlpart !\te 
de 950:000$ annualmoJJta; para. creação de in-' 
genuos e f• :ndo de emancipaÇão._ P:-ocl .• na~se ll 
fim mot•al, ·as· l oterias immo•·ae!, e sit•vatn· ~s 
·meio• iaúnor~~e,, pat·a o"_desid•ratum. nio,al! E: 
que ·buda.! ,spe:·ar . e · contar a co·tirnissão e o 
góv~rli.o'_<jue o corpo l<igiSialivo não vote m~ii 
loterias ! Quem prevê .:ss ro o futuro ~ 

Desfalcou ainda a. C.JIIlmi•• :o a r • nda •l < 
do>.c:lo de escravos, e das her><n ·;as, pasS~<udl)-' 

·. para o mgs:ao fundo de emancipação. E que será 
d~ renda.~ E' a..lmiravel •JUO '.eja a o •posiçãll 
quem a sus tente. e que u desmallt lle o g•>Vecno! 
J:i. não ci t~opes<ido o impo3to das h .•ranç·1e 1 E 
como elle é só da cô:·te para,' o ;rer"-1, e nas p:o
vinci.ts é proYincial, ee>.no c -:sti~ar os >liOr-•do
res <il( cOrte em favor ds Jib&rt:.çáo dos eaC!"JSOS 
das pro•inciis '? · . 
· · Impostos no· p9sados si o setnp~e def,.ud:ld<is, 
porq•ie ·.a. : astuci-i e . o i iiter ·sse o~ ·com~Me " 
-~.om snphismas·; sorão conio· fo:&,ll o rl'l vinte'" 
para 13aa<agens. de . carros, contra que houve 
tolftahYa de revolta. . · 
· E e~pcrais ' máitó pa~e• mais e:ttin.ruir a 

e&erAvidão ~ Não ba.'~" o ventre· livr ·;o a.c t11 t.l 
fundo de reserva~ Não valem ·_m,.;:s ·que está! os 
sentimentos· bumanitarioe dn '~opuliição · 'l · ~ão 
ha provas d1 muito m-•is se alforria·m·expouta
n~arilente por >Cto proprio do•·propi-iàtarios? 
Não tem mais est:J.s a.lforrinso~pot•n as'c"ntri 
.biJi'do na.r~> extin:~uir a escr-.widã.o~ Anilll&i es;;e 
s~ntim~_nto do coração brazileiro, brand•> e ca
r itativo, e a escravidão acabarà ma.is c Jdo do 
que podeis prever. E' o vel't&d ·iro .'a·:únho, 
\)Or que s.'m _abalo e •ao1 pe,turbaçõo so "c:>
barà " escra,.idão c~do, consernndo-s' entre
tanto o re•poito e !Jrestigio moro.! dos propriO.: 
tarios, e s!l~tout:o.ndo-se a discir>lina -previa· e 
incllspeneavel n&Ssr. sit11açã.> de ·:,stl'"'V•Js. • · 

·E ·quereis imposto5 aobre o.acravoi no.~ eidadea 
e villas .do Imperio ! Como oxecutareisT Qilc 

. servi~os liwes pode 'in: ter os h!>mana do interior 
do paiz.llàra? j:l. ~ntistüuir o eácrR-vo 1 , 

O or...:!or 9uer ant-ls o· a.ágiile!)to.dos imposto> 
·•obre loter•as para acabar _a · Pfix~o do jogo, 
.nas ·para o .·C:sta.do, para ~ venda.: geral que 
precisa, com m~is 31) •j, sGbre.n conceseiona,.. 
rio··e sob~e o pr~miado, sa obterá s.ugmento, . . 
· At.t. ing-irà. a. receita a i4ü0 coat()s, pelo ·me
nol. .Acrescent'e-se a isto porcenta~em em 
fa•or · do geral p lh v~n<h d·> loteri:>s proviu
ciaes na cõrts, revogando-se a prohíbição sris_
tente .Augmenta a read~ ger.•l s11birã a cerca 
d , 500 contos. 

Melhore-se o correio ; aperfeiçoe-se o ·tele
•rra.pho; cuotarn ma.i~ do qne r6ndem, o que 
e1p,mb. ((Uando ern todos os ontr >S paizes_eons~ 
titóe receit.s prodactiva~. ·O ·defic"it· regula 
p .r 300 contos no · correio, e em 8~ contos 
R1S teleg:apbos. B' mait<> melhor cuidar bem 
ne•tes dous r:u.o.e>s do ' aerviço publico; cum
prir-se melhor · figc~llnvió; p~ocá:r.:r tornai-os 
productivos, · e n§o artigos d& · desp~:ta · do 
estad·>· · 
· Aosi ''·si a typograC)hia n~eional que .ha. de 

render :n"'\s, já hoje qacsi contrabab.nçs a te~ 
eoit' co,n a desp~za; não ae · consinta., como 
"inda em Janeiro ultimo s~ praticou,que as re
par!içih< publicas. façam publicar em impreiB& 
parti· u!a•es. Ella. e•tà. bem mo11taà, quanto 
mais \',•:balho sa ln.e·inatt;abir mais renderá. 
· No· úll• !>óde~~e aug~ênbr ii 'raeQit":, eqn1-
p , ·ant .. -se chq,,ue~ nominativos e á ol'dern; aos 
che l~es .ó portador, e de u:aa para out ra loc,.
idade: .~ re llicÇ:t;> destes á um~ .q,ua.rta parte 
CO <lO que.r a. . comtni~ã(),'· s~ria pr&jndicar a 
t•e ,.da d ; ~ll\>ito:·b .st." . a . igíuldide eo.tre o& 
ehoq,e.>. vor ora e, _qu •n•h muito, redueção do 
imposto á métade, de 200 a 100 rs. · . 
· Deix~ :a-se de pratic~r choe_qi.tes .. nomina.tivos e 
ã o :·dem pot· ca~sa do sello que. p&s 1 , Mas os 
nhe.1ues ao pot lador. continuam & progredir: 
apezar do impo;;<o. Cada vez se augmentam mais 
··nt~~ nós ess r, jogo de cheques. Só no Ba.nco do 
:'lra'l:il exceieu o movimento no ultimo anno de 
380 mil Motos de eheqnes. Em In ~laterról está 
aperfeiço,.,li5simo, e po11pa-ae cnm elle enorme 
eit·eulnç!io tle mned&, di~pensa.ndo recebimento, 
coot<•gem e entreg-•s de dinheiro, escripturn
tio-<e "penas ew. ~ns oomes os que ·em f~vor de 
ou tr••s e üsti:1.; Já em França se aelimata o C lea
ring lio•~se,q•1e f•lcilít ' as tranaaeçõoa do com
merein, e 11rodttZ milhMe• de b~ne6.cbs p.ublieo. 
e ;>a •·ticulares, ~e:rulando as contas . dos baneoa 

ntre i : nos EatadJs Unidos está o systema 
, a erfe'ço,.dissimo, e : oCleariÍfa.Hin-<re produz 
. inutn '1'!-B v lllt&.%'e!lS, por coad,Íu'l"a.r· ,e fac ilitar 
a> tr~nsaoções, e poupai' somm:<• enOr!ll&; "" 
j~;o <lo ne rocio. Ha multo a fazer ;e na.s o!l7 
tr s variM verbas da rec -it1: convém melho
rai-a.<, ap •lic.ando lhês as circumstancias pr<>
prias: n íio te 11 tempo c nem forças para dis
cl\·1-as o orador. e por il!llO, deinndn · de 
menciona.•· ,t1gum1s, ·pn$a. a tra,t&r. das pt•inci
pa.es., 

A grande 1>9-~ P-, porém, da.. nossa:· receita.; a 
q\le noS: ~~ste·ntO.· e >ustentará' coilatalltém<>nte, 
"como nc\u~l~elüe .o.fl\.z· a .tOdas , >UI ' n <ções do 
mundo; ô Ít. importação: Ahi é que ~~e devem 
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con~entrar nossos Cl:lida.das e· attenÇão. Ahi é f<tcturas ingiezas, e males l)umeroaos soffreu a 
qote encontrar~mos-Jodoa os recuJ•sos·, possi- industrb ft•anceza de sedas, de linhos, de 9.1• 
'V&is. godües. de louça. etc. 

Prefere o orador alfandegas fi•ca.es " prote- Vej 1-•e_ o .'l~e ptatic~ram os &tados-Unidos 
ctorae. As n0&$1S oão inteiramente tisc:1es e em relaçao a 1mportaçao, e por que a sobrecar
nito ptotcctoras. :Mas debaixo deste ponto de r;g,uu de !mpos!o_,, t3m-se cr~ado e d~senvol
'Vistá, convém ainda dizer qlle nã~ cobramos \'ldo uma tndustrra na republtca que \iS-1 ~z:tca-
0 que temos direito, o que nos convém arre- 1 ço.ndo " europca, lu hndo com clla. glonosa-
cadar aaa importações de mercadorias estr-An-~roeut~ no _mundo. . . 
geiras, sem com is•o oft'ender os intere•ses dos Pols. nao queremos ter l!Jdustrra! _Queremos · 
partieulare>, e podendo ahi coadju1·ar-se in- 1 ser u.mea.ment& povo' :'g-ricola ? E 1sto poasi
directament~ $ industria e a a~rrcultura. no 1 Yel ~ Carecsmo• de onnquecer-nos com a. agri
paiz. O orador tem opiniões médins entre a c~Jltura e com a ind_u~tria. Começa es~O:· ini-
!ivre permu~a e alfandeg-as protectorJs. · . c1a-eo com bon < auspL.CLOS. Cumpre am:ilial-a, 

. . . . . . o D.iio cortar-lhe os voas, suffocal-:t ao nascer, 
. O prmctpLO ~ue ~naxact_am~n:te llltllulam- ou no berço,. E ·.O meio uni co ó olbal'mos para 
h~eral-e que nao o e, o pl'LDCLfHO de hyr~ ee~- as a.lfanllegas. N~Q. deeeja. o orador iwposto. 
muta\ que se ~radu~ talllbem .'mpropnamente ; p~ohibitivo<, direitos proteceionistas. Cot\\en
em hv_ra ca.mbw, tem produ1.1do m~1tos males I ta-se que sejam como oe· actuaes, meramente 
&?• palZeB e ~os governo< qlle se dei:<a~ s··d~- I fiscae$, aceita os ft~c~os consu:.:mados, mas 
•tr c9m enf?lte;_ e :pe.lavnados de e; cnptcres que~ a fU:J. realioaç!tO, nm" nscalisc•çS.o seveta,. 
theor1co• ê lmagtnahvos, e o adoptarlo e1n par~ uiUa cobrt.nÇJ~o jusLn, c não como acontece e jã. 
te, J1?t que no rodo nenhum g-ove1·no do mundo 0 disse, me nos do que o Lbesoul'O tem à. perca-
o acetta. ber legalmente. Con tinuelil os impostos de 

E' irmão do outro de liv•·e cabotagem, que importa~.ão â ser fiscaes, não aeja.m protecto
coll.tra a opinião e observações do or-«dor se r cs, porq_ue Lo; to basta pá1·a nlgumas industrias 
aàmittiu em a lei do orç=ento de 18ô2, por que já possuímos, e outras que so possam acli
uma em~nda improO\'isadu., a que pt•oduziu o ro;;.r. 
<!estroço ds. nossa ma•in~a merc~nte, que dava · Os impostos alfandegaes para o Brazil come
trabalho :is po\'Oações das cost•s habituada~ ao çal'am Pl'Oi-'riament'; em 1~08. Ao vir a eôrte 
mar, pre~arava _um viveiro p:lr' a ml>rinha de portugue•"- esLabelecer-se na coloui~ amel'i
guerra no• casos e evenLualidades extraot·di- can», fugindo d<> invasão na.r>oleonica, abriu o 
naric~s, vivei1·o qu~ d ·•~pp·•receu cotn " c~bo- pri' "'ipe regente, de ois D. João Vl, as port:;~.s 
tage,n no.cional, e "lituentava Ulllil indostria do Brazil aos estrangeira~, mediatlt~ 24 •/o à e 
sntre nós muito importante. Qtl~ ci da nossa imposiçM para ''" mercadorias estt·:mgeü·as 
c:<bot,•gew ~ Toda a communicação cost ei1•a impor~c,das. Em i810 aba ix<m-a. a. i5 para a.s 
pertence hoje aos es!rangeiros, do qual em tudo manufaturas e generos inglezes, em virtude do 
depeud .. m s. i e que nos serve pos"uir t:io trctta.dO celebradJ. Foi uma excepção protectora. 
immens:is costa• e podos iLJ:Lportant es ai o es- em favor da nação qu,, o prDtegia. contra a 
trangeiro os monopolisa? F1-an~a. No rdnado de D. Pedro I, com os tra-

Qual é a nação estrangeiraque admitte o prin- tados com a França, estend .u-se " excepção. 
cipio da livre troca, com exc 'pl·ão da lngla- P ot• mais que pretendes"'m nossos fiu .. noeiros 
te,·ra, e só em vario• ~rtigos ou mar ·:dorios • regula.rizat· esta reada., l)ãO o podiam fazel' pela 
não em tod:1s 1 Ainda as;im as alfandegas aio existencia. dos trotados. Em 1844, porém,. con~ 
a principal r,mda rerular da Inglaterra. 1<: seguiu o sempre lembrado e habilíssimo finan~ 
quande o dmittiu ella '? Gepois de muito te,npo Cl!il·o, Mano"l Air es Branco, etfsctu~r a rcfor
de prohibiçO e e e-.:agera< ·,,. ue im~'o• lu• de im- ma e r e 'rgan1s3-Ç~O do~ irnpostos de importação, 
porlação, depois de creadas 0 d ,finitiva.n.1.a.nto e os fis.ou no termo lnêdio de 45 oJ ~, c.orn varto.
ilrmad" su • industria. de modo á n:io temer '"ais ~ões na po.uta p:tra m"i8 nu tneno; nos genero~ 
conc~rreoci~ de na~ã<J ahuma. E m<o ci l '&i~ adwitt idos. OBfrillt~lo a; conveuiencias publicas 
lh·r9 a. Inglaterra ! Não são paiz •s de liberdade 0 p:<rticlll· res. 
a Fl"ançt, Bolgic:;, tlolhutd&, l taH~. Estados Cou1 alguon:>s rnodifica~õos pass~rt~ru as ta
Un'dos 1 E não são as nlf11.ndega$ de• te< paize$ ri f~ , desda o miuistel'io do senador Ferr:IZ em 
as melhoras fontes de suas receita; 'I !.SôU, quo formul~u Cllcellcntes re:;ul.!un.antos, 

• . . 1 a te ' lue em 1867 o finado senador Zaearía~ ao 
Qua~ e ~ qu: ad~ltt~ a. hvre_ ~~oca· Só n otbni~ou ao tGrmo rnêdio d6 35, p~ocu,•ando en

Turqma. Et~ ahr o pl;z liv;-e na ?Ptn.lao d01 _qu" . cont1•nr compensaçõ~s na exigencia de pag~
querem consrderar prmclpLo de hbordade a li~re 1 menta em ouro e em impostos diL·ectos, que se 
tr~a. Antes ~prendermos nesse caso com os I crearnm, e que alguns por grande opposição do 
puzes que a nao adoplMn. pa.iz se es;tinguiram posteriormente. 

Note-se a. .a.git.,çao :agoi·a em França p:u\l Eneontra.ndo ~ Eita. ba.;se e systerua, o grande 
se não rep•; tii· o _tL•,ttado de commercio de 1860 finanMiro Vis~onde de Itaborah,Y lratou de 
com a Inglaterra.. Lea-se o que disse Thiere, elevar apenas O> valores ol!i.cis.cs aos do mer
o que provou documentalm~nte· <linda ha um cado, para que o th<!souro cobt'"""e o qae lhe 
mez Poycr Qu~rtie•·, a industt·i"- fi·anceza do- pertencia de direito; " tarifa até ellli~ e::tis
cahiu DI ui to e ate a agricultuu. ~1\o se "u- tente estal>elecia valores officiaes inferiores 
gmentou a export •ção do vinho c, cere1es de de 31) a 40 °/o aos do mercado. Com 2. fiscali
França pa.n a Inglaterrn. Augmentou-ae sim a sação rigorosa, o com esta providencia que 
iroportaçAo em r'111.nça <b artehcto• d~B lll<loll'O.• não 5uacitou queixumes nenh~ns 1erios, e nem 

V. IV.~6 
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off<rndeu os inl·crc~es dos consumidores, eon- j Entretanto nos E•tadoq-Unidos, é de 53 °/ ., 
•e<>niu elevar logo e muito a. renda annual das . França 43; Italia 41. Allem~mhã 40, Austria. e 
alfandegas, g_ue prog-ressivament& ch~>garam á i' Russia de 45 a 130 •. auglMntada. ain~a ultima: . 
produzir rna1$ iO.OOU: 00()$, canünhaRdo setn- mente; Bclgica e Hollanda de 30 a 3<>;e m .qu~s1 
pre para a rn•ior ~rosperid .. de. _o Viscond~ do todos os p~izes ~ais elevado que no. Brazü. 
Rio Br~nco, modtfi.oacJ.d> depo1s a. tar1fa~ Re,;-r~ gero.! na t·.w·opa e Estados-Untdos, d}
abai:toa o t>rmo media a 30 °/0, porque enten- rei tos pesados de ituportavã:o p>n• ge!lerus gue 
deu que h·vb equiLbrio nos orçamentos, e não os pai2es prodoz8m_ similar~<, e para os ute1s e 
havia necessidade de exigtr maio.· rsreit~, não neces•ar1os i vtda; lig- ll'OB 1mpostos para 
quando entretanto não diwinuiu os impootos os q~e consomem e nlo produzem e o~ de no-
de éx.po~ta.çio ~onão no assucar, a.l;odão, etc. eessída.de. , ... .. 

A ult1ma tar!Ía que começou a ser exccu- Em França. o cafe p•ga o80 re1s por 
t:.da em M lio u!ti mo, cons,rvou este ultimo kílo; o ehi e assuc&r ·pouco menos, o algodão o 
terwo médio, mas os valores o.ffi~iae• foram . dobro d'eutre 'Ms, a lã, o chocolate, o linho, da 
a.ind.:~. reJu_.údos, de modo que a~tua.lm.:)n~o sã.o rneama. mM-neir.>~.. · 
elle:;; inferiores aos do- mercado, em uns ge- Na ltalia pOuco m-P.nos, e llit Allemanha. 
neros 10 o/o, .em outros 20 e em alguns 30 e Oíerro, o carvão. o sal, as m.•quin.>s tudo paga. 
mais p'r cento. muito maos. Nos _Estados-Unid?'• o ca.fé ob:_eve 

Nessas _ t~ansform~ções por q•Je p~ssar~m ae red~cçM, de_ dtr •Hos, n~o porem o ch:l._ e nao_ o 
tarifas, allivhr ... m-se d, todos oa impostO< o sal, c~ca.o: ~o haho, forro,- etc. • os dlrCt.Lo~ slt 
o carvão, o trig-o em grão e Outt·os gen.~r~~s, r~~adissimos. E_Ill al~od~o excedem at~ ?3 to; 
que a<ttlpre e <tiveram sujoitos "imposiç·>~s, e mttl ~a proteeçau, pnactpalmente nos ObJeC 
qu; são font2s d.! rend, etn todos o~ p1\1Z ''· manu.acturados~ . 
Est~s g-enet·os importam em ulais de õ. 000:000.~ O fio do a tgodao, P?r exempl~, e~ n?sSJ pa~z 
de valor, e jâ pfoduzem excellcnte recúta para qu.c prod_uz" algod.to, e qu~ Ja nao e. tn~ler1a 

· 0 . iz pnma., s1m manufaclura, so paga iOJ recs 
P-• · kUo, e sei\ de qua.lquer q•1al'dade e. até coloã. 
Por eÜas i~ualmonte, e pryr leis e concessÕ'5 rido e s~bre um valoJ• offieial de 1$, quando o 

particula~es se concedeu is· •n~ão d; direitos do crd do mercado é de i$400; assim pagando 
imp)rhção tl muitos arti;ps p~t·a soei d .• des lO •[o 0 vabr re~l d, mercado renderia 140 réis 
partiouhr s, co~l'oraçues religi ;sas, e·.npre•as o kilo, e o de dous fios e tinto superior quantia 
e "tê a< ir»là. s de ctridadl! A somma dos c1uando diversificados no valJr·oflicial como são 
y:.lore 'i.s~nto• do impo•to,subiu •ó na ~lfandega no merendo, . 
do J{io de Joneíro.e~ercicio d~ 80-81,a perto de Butretanto em França pag-a :180, n~ Italia 
4.000:0~0~. ~o lendo-''' calcular em tod.l o 210, em H e •panha 270 .na Allemanba. 140i em 
imperio em 5.000:00 ~~- dei~and 1-se d~ cobrar p •rtugual 28\l! E não produzem algodão! E 
de direitos L500:000$JOO. Só nesll parte Leni este d:roito á sobre 0 fio crti; 0 dob,·ado e o 
havido c h' de hoxe' ne,essa.riamente muitos tinto paga.n mais, Nos Est1dos-Uuidos ;l'2.3 réis· 
abJSJs, apezar das provideo,cias mais atiladas, 0 Cl'J e mai< 30 •/o, e quando em quantidade 
e do maior zelo dos empregados. saporior qunsi 0 d ·h~o! 

Entretanto t emos e~cel;entes salinas em v~- Riscados e brins de algodão pag-am no Brazil 
rias costas da lmpn·io, minas du c.trvão qM !l.a razão de 30 •/o sJbt·e u ·' v>lor officiaide 2$ 
podem s~r e:tplorad~s vant>.~.josawente, e o trizo o kil >, quandJ o do mercado r:Jgula quasí 3$. 
qae jli. se cultivo,.! vantajo amente no ltio Em Fr.mça e (JUll'tlS .p .. ües mais de 50 •/o e 
Grande da Se1l o esta seudu c,JIIl muit~ vanta- oob ·c o valor , .. oal do mercad1, e nos Eetados,
garn no Pa.nná. O orador repet' qu~ não quer Unido• 70 a80 '/o, isto é, quasi prohibitivos os 
systema proccctor, que1· .sy ten1a fiscal, quer direitos. 
rendas rasoaveis. e em iwportações todo• os Já. ahi qua.nt~ -prejuizo vai para nós 1 Rm fa
paizes as tem, a mui tos o• ad.11ittcm protoctore• zenda; de al ;odii:o o valor importado s1be talvez 
como Fran~a. lta.lia, Est·•do•-Unidns, Au•tria., no iwp~rio o 30.0:)0:000$000 t 
Alleman!u, Portug-,1, He;pa.nha, etc., para. fo- Note-se, temos já muitas fabricas de fla.r e 
mentarem suas industl'ias respecth·a.s. tecer, e em vez de as ajudarmos, alimentamos 

O Bmzil nlto póle ser unicaro1nte agricola, contra. ,,ua~ a concuJ·rencia estrangeira. 
e 1uesmo na agl'icultura carece de vo.,·iar os O mesmo se .-erifica n<>slãs, quando já o Rio 
plantações, para que nos annos desfavorecidos, Grande produz lãs, e pos;ue algumas fabricas 
suppram un. genêrOs :i outros, bem como nas excellentes para pa.nnoE, ba.etas, cobertores; 
baixas de p1·eços. O Brazil precisa ser igoal- flanella , etc. 
meu te iudu>trial, f,worecer sua inlust:m a..s- No C<lç tdo e nos cha.pêos, igual espectaculo 
cente a que promatte . Hajn vis to. o qu·J cllo. mo.- presenciamos. Já. po•suirnos uma in<lustria itu~ 
nifestou nas ultim~s ectposições ill~eruaciona ' "• pot•tante "respeito, e excelleDte calçado e cha
ond~ {ianhou honras, di<tincçõGs e premios em péos fabricamo~, melhor até Ila qtialiàad~ d~ 
muitos gcnoros; Convém animal-as, fomentai-as ma teria do que o estrangeiro importado. 
não cambat·~l-a8 officialrnent ' · Comparemos Entretanto o c1l~.ado augmenta annualmente 
nossas alfandegas com. algu01.as de naçõ~• es- na importação, concorrendo com o no~so e cau-
tra.ngeiras. sando-lb.e desauimo. · · . 

O termo médio do no~so di rei to de ~mport:içã.o 86 na alfandsga do Rio quasi 3. 006:000$ d~ -
9 de30 °/o· D~ melhor de cerca de 26, porque calçado se desp&.chou no ultimo e:s:.ercicio •. Só 
o• valoJ'es offic1ac. estão muito abaho di>s va- p&ga. 20 a 30 "/o, ma.s sobre . valores o!li.eie.es e 
lo !'I)• r~ae• do lllercadO. não •obre os reaea do mercado. 
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Assim gt1nde~ b'taa, eujo preço media 6 offi- • Abab:a.ram-se os impostos de vinhos em Ingla
eialruente e•tabelecido em SO$. tem no mgrcado terra em 1860 para executar-se o tratado fran
muíto maior valor: botinas são avaliadas oi!i- eez.e menos vinho iznporton a Inglaterra depois 
cialmente até22 c. 2$. maiores 4$, quando no dessa da1a.. . _ 
mercado têm duplo ê atá. mais que duplo-preço. Quando o orador ouve fallar os economistas 

Roup!l. feita, velas stea.rina•. banh.1s, f.,ijão, modól'DCS em livre troea, em liberdade de cal>o
milho, arroz, maMiro.s, lã:s, tudo tem v:Llores tagem, em rhreitos o.lfandeg>J.a• reduzidos, lem
officiaes entre nós menores que os valol'G2 reae5 hra-so de Thiers, que o, comparava aos augures 
do mercado, e por isso concorrem a aha.fat· a romanos (1ue não podiam olhAr-se sem se t•irem. 
industria e agricultura do paiz. . Theorias methaphisicas, despresodos interesses 

EntrotQnto t·oupa feita entra por somma su- c necessidades ptlblicas pclrdgnora.ncia do. pro.· 
perior a 3 000:~005, banhas RO'' 800:000$,. co- tica, e rasoavel e~periends e theorias do fo
reaes por mals de 2.000:000:,, veHas steal'tnas turo, com() a mustea de Wagner, quando no 
por mdis de 500:000$, madeir"" de construcção futuro não !touverem exercitas, marinhas e ad· 
por 2.000:000$00G ! ministrações a mante1· ! O que é verdade é que 

Tudo tom dirninuido do direito~ n.Jf .. ndcgaes o estrangeiro deacjll. que ont~o nós sejam lc~·cs 
entre nós; até o bace.lbau pagoo. até 1857, os impostos de importação, ma• o brazileiro, e 
500 reis por arr1bá, hoje 300 réis, a farinha de com elle o paiz todo, perde muito, e o orador ~e
trigo 4.00 réis, hoje i 50, o charq ue 60 réis por ti mo. o estrangeiro , deseja a solidaridade o . 
küo, hoje 20, os peixes salgado• 45 a 60 réi~, prosperidade dJ todas as nações, mas ante• de 
hoje 26. Por que~ Quasi qug só peles preços tudo é brazileiro. . 
ofliciae~ da tarifa inferiores aos reaes do me r- O que resul ta da situação economica do pai;:~ 
caào! Pagam impostos de i O "[a, mas o preço E' que só a agricultura eleiste para. os brazi
offi.cial da tarifa os reduz a monos de 5.Não nos leiro~, o commercio est:i nas mãos d1> estran
de""Yemos espa.nta.r e atermrisa.1· pois que se üu- õell·o5, a :na.veg~ até co:stcii"a. pertence aos 
portem no Brazil, paiz agricola, 2.000 contos estrangeiros, e a i nd11stria qua póde ser ali
de milho, arroz, feijão, ~te., 800 contos de >nenta.da t~nderá a desapparecer do novo, si a 
banha, 1.200 contos de peixes salgados, 200 não :favorecermos. 
contos da telhas, 300 de tijollos, 150 contos de Pl'Ocede dahi que os cofres publicas p~decem, 
cebollas, 250 contos de batntaJS ! Pagam do di- diminue-se a prosperidade e pt·ogresso• da. 
rei toa 10 °/0 , mo.s os valores offi.ciMs estão mui to .nação, veremo• a11tes coloniM de eYtrangeiros 
abaileo doa reaes do mercado de modo que quan- que paiz independente e autonomo, e mal nos 
do muito pagarão 5 '/a, e o valor da importação poderemos alimentar pl.ra executarmos os ser
é maior que o offi.cial que se lhes presta. viços de que carecemos, e resistirmos a eYellc-

Em vet :pois de receber o tb.esoul'O 30 •/0 , tualidades perigosas, para suatelilt.ar nossa pro
termo médio, percebe 26 •/ a ou menos, pertl.cndo pria. dignidade ! 
o ei:cesso, e com elle o paiz, que vê sua agri- Procede ·dahi que o brazileiro não tem c~ r
cultura e sw. indust~ia sacriíicadas ao estran- reira senão a dos empregos publicas, o que e a
g~iro, pelo tal principio de livre troci ~ maior calami~de, porque até perdem sua i nde-

E' um erro pensar-se que a diminuição traz pcndencia do homem; a agricultura por ora é 
·maior consumo de modo a1ogo lucrar-se mais. alimentada por escravos como instruç:tcntos do 
Com a pepulação, o augmento das transacçõeo, trabalho, e nem se lhe póde oppór díquQS, flOr
os us011 e habitos é que o co!lJUBlo a.ugmenta que uada está preparado, e serm a ruina. total 
no• objectos que são uteis e agradaveis a vida, da pntria : ind~stria quasi não existe, e IÍ. eUa. 
não Ros nece.asaríos, que se ha de sempre pagar SG não póde o nacional dedicar ; o commercio e 
e con~umir. · navegação l'"'r tencem ao estrangeiro, faltando 

Ainda no p•imeiro caso, o accrescimo vem -até a cal>ota.gem que outr'or" tantos braços em
vagarosamente e nenhum :financeiro atilado ea- pregava ; em prezas pouco se anima, porque 
criftcari o presente ao futuro, coma não deve não ha liberdade nem illiciativa com a tutell~ 
ancrifice.r o futuro ao proscnto. A verd ·dúm do govorno pola lei de 1860. Em que ao h .. de 
experiencia prova que se pre1·is~m. ligar o• empl'eg-&r o brazileiro desprovido de meios senão 
tr·ls elementos; tradição do passado, conve- n"s func~.ões pnblicas que se npndiga para 
niencia do presente e previsão da futuro, nas viver, entalhadas de emprogados as repartições 
reformas que se pretemic,rew verificar.· publicas ~ 
.• Qnando Roberto Peel, o granM üna.nceiro Falla-sG muito em di~er.idad~ de propensõe~ 
inglez, por intuito politioo, propoz reducçào h e c •pacidad0 , de raças, e faz-se c~mp,\nçõ~s 
impo!tos de importação para os l!er8aes, . cal- dos anglo-saxões I!OID os povoa blmos, consl
oulou o prejuízo do thesouro em 2.500.000 libras de:·ando-se estes inf.riores· áquelles. Erro 
aterlinas e propoz logo a ~levat;ãu uu income- palpavel. Todas são Jgnalmente aptas, c M ~n 
taxe em mai~ trqs mithões, àecla.ra.ndo que por Europa quao1 completamente se acham hoJe 
força. a diminuiçSo da renda dos cereaes havi·~ mesel~das, i;ua.lando senão sol>repujando nel\as 
de ser dur>tdoura e. carecia o thesouro.de pre- o elemento germanico, pel8J! invu~õ~s repetid~s 
venir-se e segurar-se. do norte, que se assenhorearam ate de it~h a 

E defJito. aind1 b.o3e não Yen-l.em cereaes im- Françl\ o Portu;o.l. Alóm d;ato, ~ela hislor~a. 
port.ad![a.; apezar de ta.ntog annos decol't·ido•, a •e conheM que os puramente latmo8. c merl
lmportanoia que pl·oduziram :mtes da reforma. dion:te~ se m:tstr.tr,tm h~~obilit.ados p:~-1':\ ·todos o~ 
Augmentou, porventura., em In~laterra.. a im· c?mwettimentos, m~raEI!I, inte~ect11:1cs e ~e.te
porlação de VInho~ ftanceze11 de .1850., ab:undoa naea. Sl(o aa coadiç<les, aa cn·curasta.nClao d" 
>. met&de os direito• ~ ,Não, stiÍ diminuiu. cpooa, a deaadencÍQ de co!t!linaa, a• altera-
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çõe no• gost.os e habitos, ~ indilferença.momGn
t!l.naa., Sl acthridade on lne ,.·cia 1 o 1 uxo e:::r~gerado, 
os vícios c virtude• que induom em tempos 
dete1·minados, un• a c"hirem outros a cres
cel;em. Não ~ra t~o pequo.no em terrítorio, tão 
dcsherdndo de população, P.x·tugnl uo 15• e i&> 
seculos, e não fez mais nas na veg:;çõa~, nos 
descobt•imentos, acções gue!·reiras, li tteratura, 
etc., do quo as outras maiores nações? Não 
çreaceu Roma.~ t.an ~o, não foram o·$ al·abes tio 
illuatrado• e pode,osoa l Até <>• airiot'no• de 
Cart.hago não preponderaram nas· ~rtes, nas 
guerras, nas- conquistls, no comm~reio, na. 
naveg ação 1 E note-se que estas ultimas ni!o 
procedinru de raças do norte. 

O que é mister 9 que cultive;no' o verc!o.deiro 
patriotismo, noa illustremos propriamont.e, e 
tratemos do pa.iz antes que de questiunculas 
p>U'tidarias do momento, com que estraga mOi a 
melhor vid:~o da nossa nctivid:.de, c a melhor 
parte de nossas forÇas _ 

De tudo qu.:.nto t ~mo orader exposto resulta 
que com uma pc!tuena r aorgamza.ção ti.nao
ceira, emquanto se não tratar de uma modift
cação :mais va.sta e seria, se encontrará mais 
de 6.000:00G$ p:u'a á receita anuua, nfim de 
•up J?l'Íl' o aoatimento nos impootos de e:.portl 
çao e pag-ar as sommas ncccssarias do papel · 
moeda que se deve recolb.or pauhtinatuente 
como urgench financeira, a que se deve 
acrescentar rigorosa economia. 

O paiz qucl" e c:ti~e providencias l cgisbtivas 
e ~overnativas para as suas nece~sid~des reaes, 
p3ipüantes, par.t snti~fução de seus justos inte
resses, para desenvolvimen to· e progresso. de 
suas riquezas, do seu commercio, te sua ill
dustria, de .sua agricultura, d~ suo. existencia 
civil e social; ahi é <J,Ue deseja ver s eus ho
mens publicas a funcc1onar. Não ha hoje ques
tõos de politica abstract&. que prendam como 
outr'ora su:~. atten«ão, e lhe excitem os brios c 
o 'mthusiasmo ; h:1._- ~umptos mais graves, e 
q_ue ma.is o compromette.m. .Em vez de rheto
n ca po.rlamentat, de álhrsões a in!luencias oc
caltas desconhecidas, · de manejos de governe, 
de tacti= de maiorj.&., de jogo de in teres&GS 
politicos, é preferivel ·que não se deixe passar 
eateril uma. sessão inteira, estragar-s) ne pa- · 
lavrorio um parlamento compo•to de iant~s ca
pacidades, e coDtinu:>.r o governo a despender 
e despender com pessimos orçamentos, sem que 
!e convença o paiz que olle dospende beru o que 
o.rreead:>. etn imp8stos, quo sio s~eri6cios duroe 
e JleSidos. 

Economia.• aeverá.s e grandes póda só o go
Terrio cfi:'ectuar ·nas despezas publicas, j fl. que 
as cama.ras em vêz de votal-:~s, approvam ainda 
S'"~tos . innt~is, em assumpt~ não estud•dos, c 
e. penas favoraveis a interesEes particulcres. E ' 
o que lhe pede o ol'ador, e lhe e:.ije em nome do 
paiz, l'estando-lhe só recurso no governo ; o 
orador ainda tem fé de que o paiz ca1Uiuba.-J. 
para ê seu progreoso, .. despeito d(l$ hoxnens 
e dos s.conteeimentos, e por isso não poupa 
e nem regatea·râ seu auxilio a quem, deixadas 
pai.xões por tidarias, quizer deddidamente me
lhorar o •ystemn quo desgtoaçado.m.eute ~e tem 
seguido, e cu.idar p roficuamente dp que mais 
~nleressa ao pai%. · 

E' lida, apoi~da. e po•ta em discu••io ·a se
guinte 

Emenda 

Fica reduzido a 7 •[. o impo~to de exportação 
sobre o cllfé. S. R.- Affo>tso Penna,..;.. C' a~ 
dido de Oli'lleíra.. 

Vai â imprimir a seguinte 

Redacçao 

Reda.cç;o para 3• discusiião das emendas 
f,l itas e approvndas pela camara d os deputado1 
:\ proposta do s-o1·erno que fu:a a deope-<a do 
minis terio da fll2e•da l"''a o e:cercicio de 1.882 
-1883. 

Accre• eente--se no loga.r competente : 

A asscmblêa geral decrel~: 

Art. 8.• O ministro e secretario de estado 
dos negócios do. f~• onda é autorizado o. despen • 
d~r no exercício de 1882-1.88.~, com os ser\; . 
ços d~signados nos seguintes paragraphos, a 
quantia de .. ..•...•..•.•• -. 62.282: !74$764 

L ó (Como na proposta) ..... 
2.• (Como Uil. proposta) .• _._ 
:3. c {COnlO ns. proposta) .... . 
4 .• (Coma na proposta) ... .. 
5 . • Cail:.a de amortização; di-

minuindo-se as quan
tias de 50$ no expe
diente, 50$ no con
c.erto de moveis e 108$. 
nas despezas divers~s. 

6. • (Como na proposta) .... -
7. • l>enaionistas : elevando

se n. verba de aetlôrdo 
com o pedido para o 
exercício de i883-
1884.- ... --:- ...... . 

8. • Aposentados : deduzin
do- se n. quantia de 
27:~000 ......... . 

9.• Empreg:u}os de reparti
çõe• e Jogares ex:ti n
ctos; deduzindo-se a 
qua.ntio. de 800$,· p<Jr 
ter sido promovido no 
tbesouro um chefe de 
logar e>tincto .... - _. 

iO. Theoouro nacional ; de
duzindo-se as quantins 
de 2 :400$000,a.ugmen
t~da por engano no. 
ordenado e gro.tificaçi<o 
dos fieis da thesottro.ria 
geral; de 650$ de gra
tificação que percebia 
1llll díreet :r geral fal
leeido ; do 68$ quo 
excede do preço de 17 
:lllsignaturos do D iario 
OlficiaZ; de 34:1()5$000 
pedida comoaugmento, 
pan impressões , li
vrog em braneo e oh-

14.826:291$000 
o. 061 ; 825$000 

20.276:592$()00 
30:000$000 

59:957$800 
125:244$240 

958:985$050 

25:277$710 
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jeetoa de expediente ; 
e sendo creado o logar. 
de agente externo da 
th~•ouraria, com 800$ 
de ordenado e 400$ de 
grat..ificação ; dotados 
com a. quantia d0 
2: 000$ os novos s~r
YÍÇUI : . telegraphico , 
telephonic:O o postal : 
augmentando- se as 
quantias de 5:850$ de 
gratificações conce
didas pela lei do orça
mento de 1877-1878, 
sendo de 3: :!50$ aos 
empregados da paga
dona e 2:700$ aos da 
theaouraria. geral ; e 
de 426$666 par:l> o 
expediente da deleg-a
Ci8.1ltn Londres ; de
duzindo-se. a. quantia. 
de 500$ de grat..ifi.cação 
:por mais de 30 :>nnos a 
um sub- director apo
sentado ; conservan
do-se a despeza. dg 600$ 
corno auxilio ao por
teiro para ala~el de 
casa . .....•. . ........ 

11. Tbeaourarias de fazenda.: 
dednzindo-•e n quantia 
de ·2:662.$540, cnjo pe
dido não íoi jusiifi-
cado •.••.•• .•.. .. , .. 

12. Juizo dOs feitos da f&· 
_ zenda : el~vando-.se a · 

1 
l .~=' verba. com a. quantia 

·c de i; 200$ J?:l.r a doua 
• · / officiaes de Justiça do 

.:_ •• • .A:> juizo dos feitos de Mato 
Gros•o, não ~ntemplo,. 
du na. propoaLa . ...•. 

:!3 • .Al!andegas e. mesas al
fli.ndegadas : deduzin
do-se as quantias de 
3:600$695 com a inclu
~a:o no quadro dos e!fe
ctivos da alfandega da 
cõrte de um fiel de 
a rmazem; e a de 
t : 843$155 por falleci
m enlO de um :~.gente 
de trapiche ; augmen
t~ndo-se a de 88:600$ 
com a elevação da al
fandega do Pará à 1• 
ordem,segundo o plano 
do decreto de 2 de 
Agosto d~ 1876 ; e len
do o ajuda.nte dos ad
ministradores das ~
pa.tazias d~ Pernam
n:lmbuco a Ba.hia e os 
respectivos fiei~ de ar
mazem a categoria e 
vencilnentoa de ZO• es
cripturarios das lll· 

mnd<lg"aB daa mesma~ 
provincias • ...•..... .. 

14. ~cebedorias : elevando
se a verba de &eeõrdo 
com o pedido par. . o 
e-.:ercicio de 1.883-
1884; ....••...•...•. 

i5. Mesas de renda.s e eolle-
etoriaa ; rilduzindo-se a 

I 
· verba. á quantia pedida. 

Jl.O orçamento para !883 

:!6. (Co-;;::·p;~pÓ~t;,) :: ::: 
17. {Como na r•·opoata.) •. • .. 
18. (Como na proposta) .•.•. 
19. (Ct>mo nll. proposta) ..•.• 
20. (Como na p:o"posta.) ••... 
21. Ajuda.s de custo ; dedu

zindo-se a quantia de 
25:000$1)00 ..••••.•••. 

22. Gra.tifica.Ções etc. suppri-
ma- se . .. . .... •...... 

23. Daspezas evantuaes : de
d uzi ndo-oe a q uan li&. 
de 20:002$000 . .. . .•.• 

24. Dift'erenças de ca111bio : 
eliminando-a~ a verba 
e l eva.ndo-se a impor
tancia pedid \ no or....
rnento (tara 1.883 ·-

622:992$66& :1.884, as verbas respe
ctivas de que -procedem 
as dül:'erenças de cam
bio, a bom da nu•i~r 
especificaçlio da des· 

ll52 :880$000 J peu •........ . ...... . 
, 25. (Como na proposta) .. . • . 
i 26. (Como na proposta) .•..• 

27 . (Como na propost~) . • ••• 
28. Juros do emprestime do 

cofre de orphãos ; de
du!'indo-se a quantia 
de 40:000$()00 ...... • • 

13.2:207$700 29 . Juros dos de ;>esitos dali 
eains econom.ica1 e 
doa montes de aocco"tro; 
deduziudo--se a quantia. 
de 87;601$253 . ...... , 

30. Obras : deduzindo-se a 
quantia de 56:558$230, 
para reconstrucção da 
a!fa.ndega do Espírito 
Santo ..• . ••• . ••. ... .. 

31. F iscalisação da.s loterias: 
deduzindo-se a qua.ntia. 
de 2:000$000 •.. •..... 

32. Exercícios findos : ele
va.ndo-se 3. v~rba. com 
a q aantia de 60:000$, 
pa ra o pagamento das 
despezas a.utoriz&d&a 
em exercicios anterio
~es por con la das ver
baa, enjoa credilOs fo · 
ram excedidos, e qne 
deixaram de ser pagos 
em virtode do art. 18 
da. lei n . . 8018." de 5 de 
Novembro de 1880 ; e 

45 

4..305:988$367 

464 :229$946 

:!.222:969$i83 
i80:632$i60 
13:001$020 
7:654$000 

27&:528$800 
126:758$670 

50:000$000 

100 :000$000 

5 .254:476$224 
89:747$7:!6 

920:000$000 
60:000$000 

480 :000$000 

600:514$071 
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mandand<>-oe indemni- José Pompeu, Souza L~o, Ferundes do Oli" 
zaÍ" ao cofre pravineial veira, lldefons) de Ar•ujo, Duqne-Estrllda Tei-
àa.s Alagôru; dp que 11le xeira., Alvaro Caminh" e Soares. 
fllr devido pela faze~- Ao meio dia, não llavelldo nnmero legal, ~ 
da nacional· e VOl' 4i- Sr. preaidenie declara. não haver sessão. 
ve~s t:tu1os atá a Faham, com c~uaa po.rticipada, os Sra ' AI-
quantia de 36:000$... 860:000$000 r:r.eida Pereira, Castello Branco, Ferreira Vian-

33. (COmo na. propo~;ta.)... •• 450:000$000 :n~. João Caetano, Mol"eirt d! aarros, Montan· 
34. (Como 11a propo~~ta)..... 90:000$000 I don, Pereira da Stlva. e Pauli~~ de Souza. 

- ------ Faltam sem causa. parltclpada os Sra. 
• Adriano Pimentel, Antonio de Siqueira, Al-

Are. Q.o E' aberto ao ~v~rno um eredtlo sup- meid~ Nogueira,Ama.rQ Bezer~&,Antonio Pint~. 
plementa.r e ext~aordtnarl!> ?a. somma d_e Affonso Penna, Alves de Araujo, Barão de 
9.540:781$369, que ser:l. dl!!tl'tbuldo pelos mt- Ane.dis Bezerra. de Menezes Ca.rneiro da Cu
tíil!tgrios il r11brie.as constantea da !a~e!Ja A, nho., C~ndiJo de O li velra,' Camo,rgo, Costa. 
pertencendo 3.692:924$175. ao axeretcto de Pinto, r.ontagem, Diana, Felicio dos Sant<Js, 
1879~1880, 5 .507:698$722 ao de t88o-18Si, Franklin Dor ia, Francisw Sodré, F. Beli-
40:000:1; aos de 1880 a f882, e 300:158$(72 ao sario, Felisberto: G~miniano,Gener?sO Marques, 
de 1881-1882. . . · . . Gonça.IY"es Ferretra., Meton, Joaqutm Tavares, 

A;t. 10. N~ e:s:erctClada presente let, pode:t'á Manool Carlos, M moel Portella, M~>rtim Fran-
o governo. a.b~tr ered:tos supplementares para cisco, Ma.rtim Fmncisco Filho, Maciel, Mac
as verbas tndtcadas na tabella B. Dowell Paula e Souza Prisco Paraiso Pereira 

Art. H. Tem o governo ~u~orizs.çilo. pa.r.a Cabral,' Prado Pim~nt~l, Ribás, Ruy 'Barb~, 
des~endor durante ~ exerc1e1.o dest": le1, Ratisbona., Rodrigues Lima, Rodolpho Dantas, 
JIOr con~ dos eredüos eap,ct&.es, alem da Rodrigues Peixoto, Silva Mafra •. Souza Ca.r
lmporl:ancta de 27.909: H0$75~, tixa~e. na ta- ,•alho, Silvia. no Brandij;Q, Silva Maia, Sinval, 
bella C, a que se fizer. n~cessa~1 t para oceo~r~r Seraphico, Saluatiano, Tertuliano Henriqnes, 
~ pagameo.to da gnrant•o. .d~ Juros e amortJ.Zs,.. Theophilo dos Smtos, Ulysaes Vianna, Ulb.ôa 
ç~oduletras hypo\hecal"lasdosb_:<ncos~e c~e- Cio.tr~ Vianna Vaze Zama. · 
illo real, nos termos da resolnçao legtslatn'a ' . . 
n. 2687, de 6 de Novembro de iB75. Q S:a. i,• Sl!lCRETJ.l\ro da conta do segamte 

Art. 12. Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das comtnisiõ~~ em ia. de Á g-osto de f882. 
- -lr~to.nio. d~ SiqueiYa.- Affonso Pe.nn<:t .
Q'Zy:u~~ Vianna • ...;, llodrig~.~es Junior.- F·, 
Soi!~~·-· ,flezerro: Cav~~~<;~nt~ •. - Bezerra de 
., e~eA~S .• .. 

O Sr. preside ate dá pa.ra ordem do dia. ill de 
Agosto de 1882 a do regimento, 

Le'l(~l!ta..$.e aseasão ~ 5 horas. da tarde. 

.\.CT..I. 11111 ~~ :0~ A.GO! ... O. D.le. ~882 

Presidenci,;d_o ~r:. L~?l'l<!. Duane. 

A's H honu, feita a chama-da. acham-se prc-
8entes os S7s. Liml,. · Duart~, ~Iatb. Machado, 
Rib~D de Mene~ea, LeOI'oldo C11nhs,, Basaon, 
Vieií'.i de An.drad~~.la.v.al)cio Aliell! •. AléofoJ>ado, 
l. Ponido, Lace'*,. W ern,e_dr., C;>o.tã0, Régo 
~o~ •. Almeid~ Oliveira, ~igues J11nior, 
AugustO Flsary, Ili!J::~ da,. E1!t~>ncia,. CJ'IlZ Gou
vêa, Passos Miranda, Jo.ri :Mariann,o.., Carneiro 
da Rocha, Gonçu~B4 c{e Car-:a!,b.o. Affon&o· 
Celso Junior e Bo.~~ d'l C~nindé. 

Comparecem dep:ói~ da ~h tm~da os Sre. ! 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do ministerio dos negocias do imperio, 

de f7 de Ago•to corrente,. remetteo.do o oflicio . 
do presidente da pro.vi~ei& do Pa.raná, datado 
de 2 do corrente mez, do qual oolll!tam as ra
zões por que não ~e procedeu no <lia 1 de Julho 
proximo pasao.do :i. eleição de vereadorea e 
juize< de paz na parochia. d.e. Santo Antonio do 
Arraial Queimado.- A quem fe.z a requisi9ão. 
~ mi:.Usterio dos negocias da guerra, ~e 

16 de Agosto corrente. remettendo o reque.ri
mento, deyidamcnta. infoJ.omacb, ellt que. o secre
tario de guerra, marechal de campo. uformado, 
Barão de Ma.ttoso, pe.d~ um allllll, de licença, 
com o ra~p ·ctivo. ordenado, para tratar de sua. 
so.ude onde lhe collvier.-A' commissão de pen
SÕàll a Ol'deoados. 

o· Sn. PRESIDEN'l'JI di a seguinte ordem do dia 
pa.ra 21 de Agnsto d'e 1882 : 

3• diacnssão do orça.mento da. fazenda, n.t. 
par\e rehti.,.' t. des 1eza .. 

Conunuaçiiu da 2• di~cussão da receita geral 
do Imperio. · · 
· As ma terias de&ig:n~da& para a. ordem do dia 

. 11 na 1• parte. Espindola, Souu. Q.a.e.irQz Eüho,, Ccuz., Barão 
da Leopoldina, A,u~e Ji'ig11,eira, Gomes de 
Castl'<)! Tarq.ui_nio. d,e .sD.IPotl\•: .(\].b;~o, C!_mve~, Segunda p•n·te (às 8 h<Jrq.s ou ant<~s) 
Peretti, AriShde• !':II>.l)<dola;. llulh.o '8• Escra- Diseu~são h í n terpelmçào do Sr-. Tarquinio 
gnop.e Taunay • ~l.~\1.9i!. ~a."'l tles~ l?~mpau, de Souza ao Sr. mi:nis tro di jusliiça, e mli.o; as 
B,~ao de Gua.b.y • ~.. . .~ ~~ ~~rdo de ma terias deoignadu - a sego.ndi>. p~rte da. 
Bnlo, Ba.rio da. Vi,lla. d!t·Bam.. &ac;w o:le Ara- ordem do dt' •11 ,,,-- · · · 

01 lll io v~"~ .. ' ~inb.<i Cato- . ~ • 
:'~ ReienS&, VÚ áe Meno; ~G e ·c:.m.pos, I 
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AcTA ti.t :5&- nsa:iO :D 21 JlE .I.GOII'I'O DE 1882 

Presidersda de S.-. Lima Duarte 

SUl!Mo\RfO.·OU:Ptlll<X~<. • Vrgeacla 4• Sr.Bodolpbo DlDIU. 
ODDI" DO DI& .- 3:1. di.Oil$$40 do Otç.amento da {ttlOQd;a. 

- ·Dlu;ul'!os dua. Se~. Cutelo e Ao\Onio deSilluei;;:
l n\Orpollaç~o do Sr. Tarqlli oio ~o Soan ao Sr. (l)i· 
niwo da ju<tiça. Oiieorsos doa Srs. Tarquloio do 
so~n:a e Forroira de .llottra (!Dlatn ro ~a jastiç.~).
OrJoiD do di• pu a 3:1 de Agooto do tOS~. 

A'a 11 horas, feita a. chamada, acham-se 
prcsenLea os Sra. Lima Daar'te, Matta Ma· 
chadl), Ribeiro de Men~zes, Leo>p)Jdo C11nha., 
Vieira de Andra.de, Jt~Yenci l Alves, Eoorat~ 
n'Jlle Tinnay,. Theophil:i, Joib Penido, Gott~ 
ça.lves de Carvalho,GJnçalves Ferrüra, Aat.Jnio 
de Siq ucirn, llarão da E.u.ocia; P as•o• Miranda, 
lgnacio Martino, G ,mes de C«Stro, Ribas, Rego 
Bai'r JS, R.atisbon&, M11.n .e! Carbs. R.:xlrigues 
Junior, Mtcid, Barãl da Leopoldina, AtrJnao 
Pouoa, Silva Maia, Bezerra de MJn'!Z~s, C~~on
tão, Alvaro Caminh», Alcof) ·a.do, Sal11 tia no, 
Alm lida O li v dra, (;arva.llln R ~zen~e. Mart.im 
Francisco Fi!h~, Ruy Barbosa, c~u~ G .uvà t , 
Espiad .la, Rxl lpho Dantas, Almeida Pereiri!., 
Ulysses Vianna, Lacerda Werneck. ~inval, Al
,:úed ' Cha.véà, Alfon$0 Celsc Junior, Silya !\taf~a., 
Candido de Oliveira, Alve• de Ara.uj1, Pcmp1n, 
Antonio Pio~, M~tQn. ClLmargo,W.t de MJllo, 
Ba:li.> de Canindé, Olympio Va.lladão; Pris-co 
l!araiso e Peretti. 

. Com par >CBlll, depoie da. chr.madn., os Srs. 
Gertliu1auo, Ser ap)lico, B•ríil de Araça:y. 11· 
defdnso d~ Ara.uJ6, Barão ae Guahy, Baritl da 
Villa d~ Barra, Paula Scuza, Rodrigues Pai~ 
:xot , , Ma.no31 Portella.; Joaé Pcrupect e 8.'1area. 

A's 11 horas e 45: min~tos, Mhaud • se p1·&.. 
•ente• 66 Srs. da .... utadoa, o Sr. preaideiite abre 
a B>SsãJ. 

Cooopâ.recein, depois ae aberta a: sessa:o c 
Dinda Jentro du hOI'"- ngíroental, os Srs. Souza 
Queir~~ J11nior, Bai':tu d~ Áilad ' • F; Belisario, 
Souza Leio, Cdelbo e Campos, Bulhões, Aristi
dés Spi ttolá;Carneifa da Rocha; José Mario:nno, 
Henrique Marques, . Fernandes de Olivei rR , 
Rodrigues Lim t, p , ulino d& Souza, Seu~ C:ll'
Tt.lbo e AbelMdo de Brito. 

Comparecem, fóra da hora regim•ntál, os· 
Sr~. Andrade Figueira, Joaquim·Ta:varee,_ Fe
licio dos Santos, ·Araujo Pinho, Tarquimo de 
Souza, Contagem, Cr11z; Fr&neiseo Sodré, Fra.n· 
ldin Doris , Vianna Vru:, 4-maro Bezerra, Á tt
gusto Flenry, Pareira d .. Silva, Carn~iro d~t 
Cunha, Duque-E..otrada: Teixeita; Gene~oso M •r-
quea, Diana, Feli~berto, illliM Cintro~. !I Mac-
Dowel. · 

Faltam, coro cll-llSa parti · ipa.da, os Srs. Adri- · 
ano Pitnen tel, Cs.s!<>Uó B:·s.nco, Ferrei r._ Vianna; 
João Caetano; Moreira de Barros, Montandon a 
B&Sson. 

Fdtam, aem cansa p~~-rlic_ipad:,, os Sra.: AI
moída Noguein;; Costa PintO, Per~ira ~bral, 
Pr~do Pimenta]; Silvianó Br&ndíiD, T. Hen
riqueB; Martim_ Frll.nciaeo a Zima. . . 
. São J.idii.a, ·. ÍJosi:is . ~-th ~iicúál)io e àp~ro'!'a.dàs 

sém debate a a aete.s dOs dil.a !8 ~ HJ d!! AgOMo 
comiile. 

0 Ss.. i o SiCUTAlllO dà oobla do •ttointt 

EXPEDIENTB 

Ollieioa : . 

. Do ini nilwrio dos nag-ocil}s do ilnperio, de 2f 
de Agosto corrente; co>rimucíeaildo,"m r esposta, 
que Sua M&geato:do o laipct,\dOr G l dign,;rá. r<i~ 
c e ber amanhã, 22, :l.s 2 hora& da tarJit ; Íio Paç6 
da cidaàe!; a dapntação da eamara d~s Sr$. depu
Woo q_ue tem d >. apNsenta.r. ao :momno AQS'usló 
Senhor a. resposta á. f&lla do Ulrono. - lntei
ra.da:. 

DO Sr. depiliadO .Ádriaiti> Piíiientél, a e 2 
deA gosto corrente, coínmunicaillo q_ ué, pérsis-'" 
tindo os seus iiieo..omodos do sauqe, _coii&iiiU:ã a 
não poder ci>mpareeêr áa sao~iles deãta aúgili!ea 
eamara. - I uteirada. 

R.~querimeuto : · 
D:i camar.i mtlllicipai da. eidt•ic de Bragatiç&; 

província d!i S. Pà ulo, reclaman to eoilt!'3: a. lGI 
de locação de serviços;-A:' cômmis9M de justíçâ. 
CiviL •· 

o Sr. Juvencio Alvet!l p&àe e 
obtem u.ua urgencia por 20 min11tos pará, na 
-essão de a.m&nhi, tre.tar de negocies da fiU& p~ 
vinchJ. 

OS1•. j;;.sá Ma.ri~niio fai lguai 
pedido de urgeacie. por ll1ll q ua.rto de llora pa.ra 
fimdarn~ntar urn projecto. 

E' approv.•do • 

O Sr. Rodolpb.o Dantàs: ..:.:. 
Sr. president9; os !lri•j ·ctos par:. cuja. &preien
tação reqn ri esta urgenci •, nio miram a ;na. 
reorganização' geral do ensillo rublico entre 
nós. B lm longe di so, sãO simplea capitulaS 
de sa obra vasta. e wulloipla, elll cujo int&rea•e 
me ab&l.ancei a org niz <l-os , e que penso deste 
u1odo s Jrvir otfe.•eceildo-lh> o oompl-!men lo 
que se me áJigura; no momento actaal, !U'gente 
~ JlOS'liYel. 
· Dessa ingen t~ tarefa da reforma geral da. 

iDStrucçM publicá rUI Braúl está o par!,.. 
Iriento a. esti hora ineumbido; 

D •s~alieço-me de h we<" avoc~do a. sua. eoin
P"H1nc~ ao'beran& e excluatva., proellraniQ jSor 
mi liha pt.rla restiiura.l·o ll8o liila inalienavel preo 
r6gatiira sobra essG m~~ogno 11uumpto; qn~nd<>• 
a.indá miiitô reoan temenLé, Cl.ibelido-me á hdnra 
de um logar no governo, jul~&lldO bem i ntei'ó 
pretar já &s oupreonali ile~ésiidatl3s do l,lliiZl jli: a 
ma.is fecándo. a.Cpiração dá attuallepbtutá; 
e6nvidei·il. a P.mittir " âen j 11izo i11bt-a D doeteto 
d l i9 aj Abril que, h'\ tre • ailnc1; jazia ná ea" 
ma.ra, t'nhndo; .e~tr~tantO: u_cóusas p~ra que_· 
talvez l'or suas duip()lltções se nessem a regular 
dcfinitwatBont<i todas as rels9õ9• do ensinô 
entre nós. . 

Felicito-me deste pa.sso, Sr. pr&ãidelitê; l)Or 
qa e eUii deu orig~~m a que h<ii'ii:onl<ls verdiiféi~ 
ramenie oovo!i e espleudidi>s !65aem do ãeio dli 
p:trlatiielilo_ d~4eerr-adM, ": .:n:i._Ção._ , . • . 

Outro; de feito, ll'ito e o aleanee OOà adllll~ 
veis i~dhoa q<tii a ilobrê éOmitii!i!lo. ile m•~ 
trUc'}iO ieDi 6la'borildo aobi'e i.qlielle ailto dt; pó" 
def eui:ulhro; 
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A· ea.ma.ra e o pnblioo têm já eonhecimenlo do 
relatorio e doa projectos substitutivos da. nobre 
eommissão acerca do ensino secundar-io & su-
perior. . .. 

Dentro· de poucos d1:t~, pelo que estou Jufo~
mado, eonb.eeerão i g u,ll.mente a. ca.mara 9 o 
publico O_ ]l~recer e o pr-oj ecto sobre o _ensino 
primarlo, q.ue vem completar · a organização 
começada. no outro. . · 

O Sa. APFONSO P J:NJu: - E' uut parecer que 
faz honra. ao aen autor. (Apoit>do• -) 

O Sn.. RoDo~PHO D<~.NT.!.S :-Diz l>em o nobr-e 
deputado. Quem quer que se tenha dedicado ao 
estudo da.s queetões do ensino ha. de aJ!irmar 
com prazer qu& esses tra.~alhos fariam honra. 
aoo mais illuotradoo parlamentos da M\llllli-

. dJldo. (Apoiados.) 
Tudo quanto a civilisação tem conquist-ado 

neus v"a\a região da política, tudo <j.ll~nto a 
scieneia tem obtido nease lar 60 t.e~ruorio da. 
&dro.inistração, tudo quanto a liberd .. de coDse~ 
gniu ne.sM dominio ·incomruensttravel, alli est á. 
nitidam ente enunciado, primorosamente reco• 
lhido, m&gi'lltralmente traçado; e, sejam qu :e> 
focem as eolitingencias q ue o futuro re•crve i. 
grande cauBl! da educação n~ Bratil, essa bell~ 
obra. prevalecerá con tra todos os d !&tl.tl eci
mentoa e contra todas as reacções que porven
tura possa.m B<>btefir, porque é a. obra da a ieD
cia e da liberdade em nosso• tempos; e decidi
damente âe bis destaa duas correntes podero
aiasimas, irresisti"<'eis,- in•·enciveis, hão de mais 
tarde ou mais cedo obedecer todas as nações 
:aeste sec.olo. (M 1-1ito bem.) 
. Não -é, pois, não póde ·ser-o meu pensamento 

invadir a. esphera que a eomwia-lio de instrac
çio publica traçou no seu prvg-rJ.mma de re
forma.. O meu particular a .uigo e emia .nt~ 
relator dessa commissão, a. quem nesta mate
ria, como em. lantas outras, eu sinto pruer de 
cho.mar meu meatre, pelo re•i'eito que me in
spiram 09 seus al to• merecimentos e o seu pro
fundi) estudo, o Sr. Ruy B -rbosa, sabe p•,rf"i
ta.mente que o governo a que pertenci, hon~ 
rava-ae do aecórdo em qoe me acho com S. Ex. 
a osae reopeito. Aa conv cçõea que S. Ex alli 
exlernou são as minh <S convicções ; a sua 
obre.;por .as•a. ~olida~ieda.de qu ' liga o meu -pen
Batn&nta á. eua doutrina.. é a. mi Ilha obra lam
bem. Mas, Sr ~ presidente, a nobl'a oow.misMo 
de inatrllC9ào public~to tinha O d ;yer reatricto, 
que se impoz, de encerra~ -se no circ•J!o doa 
a$11um;>toe de que exclusivamente_ cogitara o 
dec:e~e 19 da- Abril ; e é precisamente para 
ampliar esse quadro. para completai~, \anto 
qua.nto· na actu ' lida.de ma parece possível , 9 

t s.nto quanto s upponho que o el'ige o pao.s~~ 
mento da rerorma propoata peb nobre· commi •
do, é para satisfazer a esse fim que ven 110 
a~resent&r oe projeetos q 11•) dentro em poneo 
enviarêi â··tnesa. · 
.. Senhores, o decreto de i 9 d~ Abril, não 
obstante o peasa.mento que a ell& pr:lsidiu t er 

.. sido de nm ' reorg'&nit!tçio geral da instrueçi~ 
ptlblicll no pai2, deixnu ·mui_to a desejar. jà não 
sómeut~ 'lua.nt' ao espiritl.> das a~utrinaa que 
introdll<iu, mas deix•>ll núito a de$Oj-•r , el o 
lado das i nstituições ensi~nt~s que . ·nãó 

abrange a no 680 pia. AO . Dem&is as reformaa 
que alli se prop11zeram, e que a nobre com
missão de instrllcção publica tão con.sidera.vel
msnts alargou, essas reformas exigem forçosa.
mente & votaçlio de meioa extraJrdinarios, de 
recursos corresponlentemente grandes, com o• 
qua.es possam pr .. ticamente ter o necessario 
desenvo1vimeDt.o todas ll-S instituições docentes 
que alli fo ram corupreb>ndiJaa. 

Era. tn.ea pGna uo ento, c o &'l.bi!\m os meus 
honrados colbgaa do 1.0ini~terio d3 2i d.e Ja
neil·o, que de ha .mui lo conhecem as medidas 
q ue hoje venho aprcsen t •r, er~ meu pens~- . 
rnento aguard .. r q u 3 a illustre commissão de 
inatruc~ão publica tertninasse os aaus trabo.lb.os 
par,; que lha ofi'e reoesse eu o complemento 
que h oje trago. . 

O Sa. ULY!ISIIB VuNN.~ :- Apoi ado. 
O Sa. RoooLPRo D ANTAS : - Entretanto.como 

seí que esses tt·ab.,lhos se adiantaru, e cónsts
me q \le em muito poucos dias aerão presentes 
à. eunara, nilo querendo, por. outra. parte, 
tomar tempo ~o governo , cujn marchn deseJO 
mui to sej • :t ruais : rospera possi..-Gl, demorei 
a te hoje a apres~n\açio destas medidJs. 

O Sa. Eecl\A'\NOLLB TAU~AY:- O governo 
de que V. E~. fez pat:te tinha. muito a fazer e 
nada fez. 

O Sa. RonoLre:o DA,.,-rAs :- V. Ex. q uando 
vier f trá tu_do . , .. 

O SR. F. B•Lt•ARIO <Li um ;~. parto." 

O .":a. R 'D)LPHO DANTA.s :- Eu não me referi 
a V. Ex;, mas a~ scll. collega que m.e .illtel'
rom~eu. 

. n~sem anho-me, poi s, assim de um dever 
de c.>here ucia e de con ·ciencia ígualmeute,pela. 
cJnvicçã:> intima em que estou da que estas 
1nedidae ~orreq•o udom D neoessÍ.lll• le~ vitaes e 
iatpr eteriveii s no organbmn d .1 nosso · ensino 
pu\Jli~o. 

Sr. presidente, este• proj gctos destinam-se, o. 
·•rimei•·o a a inici .r ., ensino secund trio <lo sexo 
fe,uini ·,o eUl 11ttsa) .pa.iz., creandJ um estabele
cimento dessa ~en ·ro ns. córte ; e o segunda à. 
c;·eaçiio d.,_ nm fu ndo es,·olar, p ra ser a.pplicado 
ao des.en><: ·:lvimentJ da instrueçi.o popula.r no 
lJtJ perio, ·\ .-. , 

Quanto ao primeiro, o ensino secundaria do 
sexo feminino, oerá. d .weras . dez •r p <ra esta 
na.çã • •lue por mllio tempo ae retarde a oatisfu.
ção lesta necessid , j e, que a propria Turquia.; 
um paiz do mundo, aliás, ern que os costumes 
mai.• profunlal<)ente cunaagram a inferioridade 
da mulb.e~, jt começ u a eomprehender, offe~ 
re ·end > uma ampla in•trucçào • cunJaria ao 
sexo f ·minin,, em um do< melh~res estabeleci
ment os que ne81s genero exist em na Europa.. 

O ensino sec undaria do ·sexo feminino, de 
feito, j á não pód ' aer considerAdo co.mo simples 
a'!pinção sentünental. b~' mn dos :~rtigos mais 
praticos,um dos eapitulos mais reass da. admini
stração em toda. a ~arte ond ' a.s necessidades 
d~ edu ·ação publlcs .são devidnmante compre
heD lidaa p •l H g oeern<>s. Docol're • .impor
tanci&. des te .'·nsino do principio - ~nperiar da 
igualdade do ho'mem e da mulher perante . a. 
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instrucÇão, esse grande principio que e.os E~- i com a instrucçio geral corre•pondente, á 9.ue 
tados Unidos coube a gloria de hãver prati- , nos cursos seeun.darios, nos seus lyceus, o Es
c:~.mente iniciado, que hoje faz o orgulho de • tado offerece a ' outro se~o, e ia o fim dn um dos 
todiiG 113 democr aciAs modernas e de todo> es projeclos que venho apresentar'. ( M uifo bem.) 
estado• civilisad011 que se dedicam á obra da Assim é que no faturo a obrigação lega.! de 
reorganização da in~truc9ã:o publica. aprender tornar-se-á desnecesnria , porque 

Para dar a V. Ex:., Sr. presidente, uma ra- em ca.da. mlti de íamilia achar-se-á o mais se- . 
pida idéa. do alcance dessa meditla extraordin.a- vero e o mais esclarecido precept.lr. 
riamento fecunda e d11 impor~noia que oe lhe "No. orhita deste projecto é e01u iwport-~ncia a 
.. ttribue em toda a. parte, citarei a organização questão ftnanceir!l. 
allemit do e_asino seou~dario do s~x:o feminino. Q<unto póde cus\31', s~. presidente, por
So a Prussta conta 18:.. eata.bele~ntos de_ste gunta. 0 Dr. Noldeke. director d& cscoh Sllp:!
genero, Belll ~ontar es estabelec1m~nt~s de m- rior de mulber~s em Leipzig, quanta póde 
s~ucçio par~1culares, o11de e~t:a. espec1e de en- custar urna. escola de moças 1 A pergunta, clle 
smo se d1stnbue. Lembrare1 a V. Ex. a pro· accrescenta e t!iO" difficil de ser aro absoluto re
prio. Rn~sia, on_de ~m 72 gy~na.sios ~ iôO p:o· spondida, q~antc 0 •eria esta outra: quanto 
gymnaSl~S se distr1bue ~ ll?'alll ampla mstrucçuo- custa uma ca88. ~ Naturalmente o preço ha de 
secunda.r.a a_o se_x:o feullmno. . variar conforme a importancia da. instituição e 

Recordare1 a 1nstrucçã~ que a Italla, nos ns cirelllllst&nciaa locaes. 
seus cot.servatorios, em suas escolas supe
riores e noa se11S collegio~ superiores de edu
c~çio, distribue ás mulheres. Apontarei o 
e:te111plo do Japão, que, em materia de prc
greno egeolar, t&nto tem feito nos ultimes 
a.unos para acompmhar e seguir de perto a "ci· 
vilisação accidental, e onde sôo e.m grande nu
mero as escolas secundarias m.ixt,,s. Lembrarei 
o e:~:emplo da Saecia, o dA Grecia., o da Pina
marea, o da Be!gica que, ainda ha dous annos, 
por ama lei, d•vida á iniciativa do actual mi
nistro d .. instruc9áo, creava 50 escolas deste 
genero. 

Citarei ftn.,[mente a V. Ex.' o bello exemplo, 
q11e, em Franç,, de ha treq a.nnos a esta p:>rte, 
se observa com a lei Camillo Sée, para a qual 
ainda agor:. c orça.m~nto da instrucção publica 
eatal!elece aru credito de 300.000 francos. 
~ quer d(zer que, uo momento ~m que cui

d~ltiOII de eatudar a reforna d:> instruoção pu
blica. no Bra.zil, a instrucção geral e super ior 
dO:sexo t~ minilio não póde passar d'JSpercebida., 
antes devo ser conside1·ad~ a certos respeitos 
eoalo o ponte de parti,la Yel·dadeieo <le todos O!; 

bens •1ue preteniem.os em ma teria de icstrucção 
pQbJica no a,.,..,iJ. (Apoiados.) 

As eatatis~cas, as nossa~, jli. o tive occ.uillo 
de duar no meu r~latorio, de1n.:nstram qne essa 
euriosidllde <~eientitíco, que ordinaria.men~ sll 
suppõ& privilegio do sexo mascnlino, tio forte 
~uanto 11este e. porventura ain~a mais poderosa 
e no sex:o feminina. 

Na. mulher o d lsejo de a.prender é talvez 
mg.is intenso do que no homem _; e as escolas 
do se:s:o feminino, em toda parte, 7eveh m .uma 
frequencia não menor do que as do sexo mas
culino. {Ap~iados.) . _ . · 

Finalmente esti ''erificado que a. capacidade 
. pa.rl o ensino, a aptidão par!t. o mag:isterio !!?PU
lar, m.uitG mais notavelmente se m~nlfesta 
neste se:s:o d~ que na outro. D&hí vem, Sr. pre
sidente, os resultados fecnndissimoe, que os 
Eslados-Unidos tê111 colhido d:l. ed11cação~rga, 
que se distribue a esae eexo; d&hi vem, &illd .. ; o 
quadro verda.dejramP.ntB portentoso, pelo nu
mero das mulheres que ensinam D Oil Estados
Unidos. (Apoiados.) 

A educação da mulher á assim a educação de 
todae as gerações (apoiados) ; 6 e. p~paraçito 
do futuro; cultivar-lhe, pois, a ment:<lidade 

V. IV.-7 

Pelas tabons que me foi da.do enrninar, d.s 
despe• as que lia fazem !:la Alle•nanb"a. com insti
tuigões de en!lino secundaria para o sexo femi
nino, verifiquei. Sr. presidente, que ellaa or
Çam de 30. (JOO marcos a. 85.000 marcos. 

Esta peqllenn de,<peza Beria verdadeir~mente 
insignifiPante pelos resultados que pro.:!uzisse 
posteriormeole ao paiz e ao IJem geral da com
ru.unhão; não me arrcceiarU. de vel-e. multipli
car mnitas ve~es. tantas quantas f vssem neces
sa.ria.s para disseminar per certá~ regiões estas 
escolas, si para inici~r ·o me~iloramento que 
proponho um alvilre , que me par·~ce igualtllente 
urgsu~e, não nos t•er-mittinao, aoulo permitte~ 
sem nenhum 3-CCrescimo de despeza, realisar 
est~ grande commettimento. 

Basta p~ra i.~so a suppressãa, c1ue proponho. 
do interna ta d:~ imperial collegio D. Pedro U, 
(muitos apoiados ; mu~o bern.), revertendo a 
d~speza que com elie se tiu em beneficio do 
ensino secunda:·io de mulheres ne~ta cõrte. 
(Apoiados.) 

o s:a. RuY BARBOSA:_-Sempre foi,. minha 
opinião. 

O Sa. THo)IAZ Po~IP:w:-Exccllonte idéa. 
O Sa. fton,LPIIO DANTAS :-0 imperial intnr

tÍ9.to de Pe~ro U ô nm~ duplicata. eateril e dia
pendiosa. (apoiados) . .• 

o sa; TROMI>.Z . PoMPJ:U :-E condemnada. 

O Sa. RonoLPHO DAN'tAS :-.. • e condem
nada peb. pllysiologia, pela hygieno e pola 
moral COUlO sito t.odos os inlern ato•.(Apoiados .) 
Gasta-Re com este e&tabolgci.ment.o cerco. de 
200:000$ B.IUluaes ; e a.s ta.boas da matricula 
attestam <JU~ a freq12encia no anno passado foi 
de 67 ind1Viduos, este a.nno de 75, o em :~.nnos 
anteriores o. pouoo ma-io se elevou, vindo o ro
eumicliosimo numero d~ baeh.,rois que alli se 
formam a Cll8tar ao Estado dezenas de contos. 
t.Apoiaào3.) 

·A instrucção que ahi se distribue não ê se
não a mesma do externato; eis porque digo qne 
o internato é uma. do[:llieata a•teril e dispen
diosa,, •• 

O SR. ULl'as&s Yt.I.NNA: -E sem reaultados 
praticOH. 
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O -SR. H.oooLP.KO D.iKl'Ai~-- .•. e 3t.é ce:"to! fu.zer do que (lllâi devom prodtUir. suppollho 
pont.o erím.illos~, dia~t.e doa re>ultadolsc ieoti~ \• qne oonseguirer:noi uma. somrn"'. a.vulta.Ua J.nnuw 
:fico.s que ~ 1nve,bgação eseolnr moderna .;, ..; t-, . 
e a pedagogia. contemporaoM. n.s;rignalam i Ullla. idéa. q·, c a algu.D.il p3ret;:erá original, 
COlUO oonseq_uenciu inhereJltoo nOO inte;onato~ ~ tn:l!5 quoJ: aliás oão o ã1 á a. da, ca.pitaç.ã.O" que 
(apoiados), dos 9naes wn. eser.iptor ~ota.Yel diz j iMtituo-iga.:lc!t Dt.e como íon\~ prineillal da re
com ru~ que eLles participp.m dos maus lados 1 cejl& par.l o fnndo ~9eohr. 
4o Convento e do qua:.-tel. · \ Deixarei de appella~ ~ara o oxem_plo da NovA 

O Sa . T.HO)U.~ Po:\lf>t:u:-Jule$ Sirnon . 

1 
In.g_taterr..+ e da ~epu Jllca Argentina c para a. 
log·18ltlção de :1.81; orn F&·a.ns:.at segundo B qu"l 

o SR. Rooot.I"HO DJ. ~1'AS; -.A phr:-t.~~e 6 de . a tai~ e stoln.r en t.Ut'& romo subsidio (uoda· 
Micb.el Bréal. I ment~ du. escola. publica. Entre n~s nteslrio, a 

Suppri.m.il-o ~um· dever; sub&titnil-o por umll idea _foi mo ito eor&jo ;.'"t~~nt9 s: ast.en~ o d~ 
j o&tituiç§.D de ensino ~e:m.nda.rio ao sexo !an.fl~.a. por um d~s espi:l to~. que ;n~zs honra
feminino !!. appello pa.ra. todo3 que ostu.dnm r~m Ja.. ue,~te :P•nz à S.e1enc1a e a hb~rd&de
o~aes as~mmpto~, wna. necoQida.<Ll qu<J impor- T~~a.~es ~Bastoa.. E~~ ~e~b:na.n a taxa. ~sc~la.r, 
Ulrã noe '"e.sultaaol mau; fe cundo~ . (Apoia(lQs . ) dl\'lll_d~ em contn bu.Lça.o loc~l e _con~r~.b~~çilo 

O Sr.. Pa:t.swBNTa:- A meia hora conoortida \J~VZI~;;,ia.l,aend\~ a.se~a~~ um melo aux llte.r da. 

pa~i~: !_x· jusl itioaz- os seu~ projectos eatà ~~~~:~:Jl;~da:d:C~~~~lJ:;Jo\\~!?~~~ti~~: 
te.t'~ A • . n a I)WL glol'i03a t.arets. d& re$l a.Ul"at· oa podetel 

O _Sa. Rooo~a:o _DAKT.\S : - St V. Ex. me provincia.es n.a.a prerogu;tivas que a legislação 
perm1tte, termmare1 em pou.~ momentos. de 183<t l hes conferira,. Tõil va.res Bas tos suppu-
~m qu.J .effeetiva~~nte cona:tste_, SAnhorJg. o nhn. .m a.i ~ prudeu.t~ ? . mais ut il _deixu.r ás pro .. 

e!lBino d~ s exo ~enuru.no ne~t~ p_au: ~. C.C.mo 1'~ .. . vintJ.l.M e &015 muntc1p10s a apph caçio e a 1m· 
Sl.no pu.blu~o, afora a aeanhadi53una._J.ost~úc9a.o posição dessll. ~o.xa.. 
qo~ o J!:.itado ofi'~r~ce ~;~.s ezsc?las p~llll ~~Ul.9. no . Croio, poróm, senhor~a, que bem longe está 
mn.Los o. nullo, e •ne:sutent?• uem Jáa?a:ts t.en- do pennm'!nto g-or-.t.l , do pon.sn.menLo domin~~onte 
lAdo fo1 pelos pode:es p,ubl~co., : (~po ~aM.r.) . cn t t'.a· nó .; , b.oj e, no seio d 'l todos os pi!.ttido~, o 

H&,. certo. no pl\u:, uma: l.Rslltulçán rz.u.e. hoJe a-llSenrim&nto & esu idés., q_ue a. no&.-& cu.pe-
o presta, u§o t'ão hu.rruonu~a:ru.ente org.1.ntz~-:fu riencia, pelas lições mais condudentes, n os 
como s_Qe s!ll- o cs~&. ra.~ da lll.!:i~ucção pnbhea eetá ~aconselhando de confia r â eogaeira. dos 
no~ pa:ne.s que m&Is arbantados se a.cb:un na.ts. interesses loca.G.i , tão abao lut~m3nt~ setu edn
m9;.taru1... . . . • . . . cação ne8t.'".\ paiz: , a aorLe do ·um~~o r<JformJ.· vasLa 

u~ve·SO IÓl ~nomCJ"It.a ~nlC\3-tu·.a U~ dtre~ tor 6 har illonica do ena:no nacional. 
do Lyoou do Artes e Oilietos do R1o de J>n,.,ro, 
c:dfld~o illu1tro que a po!l tBridade distiuguir ã 
como o n0680 maia nohV"el p romotor da inslrue
çl o popular no pre, ento e. um dos melhoras oe
m ~adores da caUS3 do fnlu :-o da DOOS& pal-ria .•. 
(M t<ito• apoiatl?$.) 

O Sa- PoliPr.<J:-E' um cidadiio benomerito . 
O SR. RoDOLl~so D,unA.Ii :- ... d~l'O::hSA 8- esta 

brilhante iniciativa s. u nic a. éspeeio d6 en$1ino 
~·erdadelramente eJll.caz quG hn. no Brazil p~ra. 
a. mulhe;~. ~~- mais, ._ não ter o e lUliuo profls
sionr..l , Sdrninistrado om alg umas •:.s'JOiu.a. nor
Dl<ies, q ue, :~i:uda. a nim. nl.o se acham modew 
la.das p~los: melhores exemp~os n ettc gBne:-o, 
noda ~riste-

Nestas condiçõ,. reputo medida in:uli• yel 
es t~ e rea ção. tan to mais quanto podemo~ che~ar 
a ella. sem dispondio, tupprlmindo um t::6rnoo 
ino.til e per.n.icio.so . · ~ 

A seg unds. medida! Sr. presidente, que tenho 
a honra. de offereeer i c:~.ma.ra, crêa no Imperio 
um fundo escolar dc~~inado ao desen'l'\'h·imento 
d:i. i ~ts trneç:«o popular em lOdo o pah. 

Supprmho, sanhores, quo cat ,, inst ituição é 
clign:i. de o.mula.r com c.ssu. e lltfA! i gu-t.lwento 
g rnndioga. , dê q•.te será cons-enere , crei\da 
pel• lei do 28 de Sele;nbr o- A q~o;tão do trab l
lho e a qaeat!:o do eusino s 5:o do feito as d nas 
llQS:Ja& g ra.D.d0S q u·~St()OS, e 8 P.\"'dt ~~ UJ::ll3. é 
.. rvir & antbl &- ( Apoia<!o•.) 

Pe nso qtLB :~..; ve rb.1, de r eceíL!.P. qua ind u:i no 
ar!igo i o de.!te projeeto n§o .so:l't érão i mp ug .. 
n~ de ningnem- J.liàs_ peto •studo que pude · 

~ia por<{UR preferi o syitema. iuv&r&o ~o de 
Tt~.va.ro.,Ba.at.os,C:..Mojo da t &.);.<t esoola.r uma ta.xs. 
gera.l. PoJ.orJ. sor . addicional, como ~uecede 
e m. Fra~ça. e D !t. R.epublica. Arg-antina .se v .!
r i:fioa., incumbindo 1í. adruini.~trttção ger al, sob 
:1.s cle.ulliu.1 fl.el Uu leis de o:rçamento, a tarefa do 
dividir -pelae províncias proporcionalm13nto o 
prodncto d~ss e . imp~itO-

Urn n obre ~ewd?r pela. p rovi.Qeia do Rio 
Gra~de do Sul ref~rind.o-sA a inda na o 
ha muiLos di.n.s a ~st.a idéa, que no se~ado 
fôm. -aventada., condemu•.lu- á, e condemnou.- a, 
S1•- praaid f'Jn te 1 como al~nta.wria do principio 
da gratuida....1.e dl\ instr ueç5o pnblic.a. que a oon -
stit ui"ç!.o co.n.sagra.. · 

Oa Sn. RuY BARBOSA. - A ot·; ~ ,;·~~)o ó e~eo
la.atic,.. S!l.o couaa~ · inteitamanto ' di;; . ~. ct.as. 
(Apol<ldos.) 

o Sa. RoooLPHo DA.N'TAS :-São co usa. 'i in
t cllra.me o.te distinc LaS (ajxJiado1)1 com o mesmo 
fu nduoento co!ll qua se diz que a tll>x:a. oscolar 
off~nd& o eo:np:romisso eon~tiLuciou~;~.l d1 gra
tuid&de do enam'l. poder-se-ia. dizor"'quo t~d1 
a sorte de impos.tos qu ) o contrHmin t ~ p~ge.. 
e qoe :úina~ vão" reverter na.quelle ben~flcío, 
vem: a. ser outros t::l.nto3' attenhd::~ contrá es!'ln 
dispn:;~ i_ç.ti,.) d a. c.1.rta . (A poiado1.) 

O p1"op"ÍO o iUustr .. ~ D. tü o r àa Pro-oincia, 
que b n. pouco citei~ pL·evir:~. f'sSI\ objecção o r-.~ .... 
vondao .. Jt\e ca.balment ~ d izendo qne pola gra
tuida.qe do enaino dev:J dg-oro.s.1meute ~n~~n ... 
der- se a prohibição de q ualque' tributo pago 
pelo ~.Iumno~ sob a fór.n o\ de rn~-t.rleula ou .. ite 
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'lua.lc1uer Olltrl. despeza do. entr<tda. na esc.:l'l ; 
ma.s não pódc significar a isen~.ã·J d<> publieo 
e do contribuinte era concorrer l"'ra e&te ser
viço, o mais urgeute de todos. (Muitos apoia
dos.) 

O Sn. Rt;y BAaaosA : - A taxa escol:..r é 
precisamente a condição e a bas> rla gro.tui~ 
da !e do ens[uo. Esta presuppõe aquella. 

O Sn . EscMGNOU.E T,\UN,\Y dà um aparte. 
O S!l. Rooot.PHO D.-ll'iTAS :-:.Ag.-adeço a V. E~. 

a sua delic:Mlia.sima observação ; e vou concluir, 
Sr. presidente, suppQndo não h:wer roubado o 
tempo à camara. dos Sr•. deputados ( muicos 
llpoiado>); veuao fazru· justiça senão ao o~pirito 
do nobre deputado po: Santa Catharins., mas 
ao juizo i!lustraào deste parlamento, acreditando 
que na sua opiniã:o nu.uca será de mais o tempo 
empregado em asmmptos deat,, ordem. (.ii:C1-1itos 
apoiada~ . ) · 

O SR. PRISCO Po~.ru.rso:- "Nõ.o ha assumpto 
mais importante do que este. (Muitos ~iados.) 

O Sa. RoDOLPHO DAmAs : -Vou concluir, 
Sr. pNsidente, já que ss minhas observaç<Ses 
podem sahir da orbita que o reg-imento me 
tr<~.ça. FaçO um appello ã cs.mar1 para <J.UC 
tome sob o sen mais esclarceido e .usiduo cui
dado este assumpto. E ' da instrucçiio publica 
qu3 nos ba de vir o bem ou o m1l ... 

U:.r. SR. DEPUTAD0:-0 bem. 
O Sa. RonoLP!io DANTAS:- ••• ou o mal, si 

ella não fôr organizacl!l. como deve ; e jtl. tive 
a este respeito ens~jo de manifeste-r lls millhas 
convicções. 
Ma~, si é da instrueção bem encaminhada 

quo nos ha de vir o bem, é precieo dotal-a am
J.llamente. Vejam os nob1·es deputados o excm~ 
plo da França ; a obr« da an:. rehabililnçlo, 
obra gr~ndiosa. que tanta honr~ lho faz neste 
momento, essa immena11. emp reza. d~ aua reha
bilit~çlio não se tenl cimentado senão com os 
melhoramentos d~ instrttcção publica. . 

Aindll azo~a, Sr. presidente, o Sr. Julio 
Fcrry, que, h.a pouco, deixou o governo, lem
b:-&m que, nes•es tres &onos. só com a con
strueo;io de casas escolares. a Fr~nça tem gasto 
80.000:i)()()$. Não obstante,acresoentava :c isso e 
u.pc11as o comeÇo, porque, em materia de in
sl.l•ucção populal', nad~ ha fei to emquan.to al
g\lma cou~a resta que f11zer. ~ 

O Su. RuY BAnaosA :-Ma.s nós ni\o queremos 
C'>meça.r! 

O sa: ALVES nE ARAuJo: - Nem ao Jueltos 
nuvir. 

O S11. R.ooOLI'HO DA.-'<;TAS :-E, &peza.r de tilo 
colosaaes sa.crifici~s.caloub aind~ o illustre e:!:
mi niotro h ell5ina que r. Ftanç.a, neBtes pri
meiros ~umos, teri. que desembols~r ainda mais 
240 cu 280 mil ~ontos com o desenvolvimento 
necessario desse serviço. Serã, portanto, Sr. 
presidents, am poucos anuas, run dispendio de 
800 ou 900 milhões de fr&ncos,isloé,3'2.0 ou 360 
mU contoc só com a. crea.çiLo d•• casas escolare~ 
naqualle g rande paiz. 

. () Sn.. RUY BARUOS.\ : - ,\.l ui '' hc~ma-se " 
i:;,·o pô:· <liuheir' fót·~ .. .. ,· . 

O Sn. RonaLP!IO_D,\l'1'.l~:-O S1·. Julio F~rry 
dizi;). mais no seu ultimo discureo: .: Nôs con
s truímos hoj~ as cseúlas tão· rapi Jamcnt>J como 
o p:..leiro faz o pão. » E o ministerio d<~. ins
trucç.ão pul>lica con,·ert~u-..o em Frauçtt em 
uma vel'tin~b !ira. fLl.brica. ú~ (~scola.~; aliás, !·e
pito, senhore.~, o omiu2nte rninistro acrescen
tava. : « E' ap~nas um começo. 1> 

Começo, Sr. JII'esich nt•l, c porque! Pol''lue, 
uno obstante t~r decu ;>!aJ • ha 50 annos, o orça
mont~ <ia instrucç,-o.o puhlir.a om Fr.•nç.•, não oh
st.a.ntl) o h'lvcr ;lnplicado nestes ul ümos tree an
nos, a proporção que se.observa na diminui~ão 
do <tuarlro da ign~rancia, na estatística doe <J.Ue 
não s.1.bcm lnr nenl GSC.l·cver, é ap"na.s de iufo 
annualmente. Nilo passa do 1 ofo <lm Fran<;'' 
c d<Jscrrscimen to annual d .. tristl cstat.istie& 
dos ::~nalphabetos, a;>ez:u· <la enormidade das 
aomma' con$:.gradns à extirpa.ç1io da. i,-norancia 
l"'lmlar! 

Que serà entre nós, Sr. presidente, onde sem 
nada fa.zer p<~.ra melllonr as condições antigas 
repetimos que apenas um decimo da. popiJ.la<}ão 
aa.be br e escrever ~ 

Vozts :-Muito menos. 
O Sa. RuY B.tRBOi!A :-Entre nós sustentar

se o progre!IBO está em restaurar o passado! 
(Ha outros apaYtes .) 

O Sa. H.ooo~PifO DANTU :- Estes a.l!r'-rismOB, 
Sr. presidente, e estes e:ocemplos dispensam 
comment.a.rios. Appello, pois, para o. patrio
tismo ~ para as lt~zes da cs.ma.ra dos Srs. depu
t~dos. (Mt<ito hem; 1!Wito !>en•.) 

VozES :-Fallon perfeit•mente. (0 OYIUlcn- e 
fshcita.do.) 

Vem ã m~, é lido e remettido á. commiss~o 
de instrucc;ão publle" o seguinte 

i882- N. 20i. 

2<:1. Bí!SSÁO , 

Creação do un1 lyceu para o 11nsino 
secundatio do sexo fonniniao 

A :..•;semblea ::;eral r-.solve : 
Art. t.• E' o gove:·uo au10ri~aclo a crsat• 1w 

município dn. cô1•te um lyccu pnra o an•ino s\ 
cundJ>rio do ee~o íemi niuo, auppl'Ímindo o ia· 
t~rna.to do imporial eollcgio de -pedro !1. 

§ t.• Es~ Jycou só recebera a.lumnas exter
nli.!l, e o en3ino uelle nliniatrado será gratuito. 

§ 2. " O curao de estudos compre h andará : 

Olwigatoriame>atq 

1-• Portugue1. e historia lit~Graria; 
2.• Fra.ncez e inglez ; 
3.• Geogra!!hia e cosrnogra.phi<> ; 
4.• Histoda. univers:!.l, e e~peci~l do Brazil; 
5. o Arithmetica, a.lgebra e geometria; 
6.• Blementosd~ pbysica e chimic1, historia 

natural, anMo!llia, physiologia <: hygiene ; 
7 . o Economia domestica. e prendaa de agulha; 
8 .• Noções get·aes de direito;. 
9. o Desenho c wodela~ão ; 
lll. !\fn~kà ; 
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11. Gymnastica ; 
12. Pedagogia ; 
-13. Contabilidade. 

Facttltativamffltt 

1. • Allcooã.o c ih lia. no. · · 
§ S.• 1!, approvação d~s alumnns nos enmes 

fillaes das materias que constituem os pre
pa~atorióa para os cursos superiores do Im
perio, habilitará á matricula nos mesmos cul'&OS. 

§ 4.• A's alumnas a.pprovad11.s nas ma teria< 
do curso obrigatorio se conferira diploma. o 
qual darti direito a nomeaçã~ para os serviços 
do f:stado onde puderem ser admittidaa p·,ssoas 
do aex,, f minino. 

§ 5. • t'\o r·•gulamGnto que o governo expedir 
para execução desta lei. e submetter;i li appro
vaçiio da aSIJemblea geral na sua prirneira reu
nilto, · serão marcados os vencimentos e van
tagens do pe.soal administrativo e docen ta. 

§ 6.• Os profeswrcs vilalieios do inLernato 
de imperi!U collegio de P edro li, emqoan to não 
puderem ser nomeados, independentemente de 
novo concurso, para aa t'espectivas cadeir..s que 
vagareUl no. actn!U externae:>. terlo exercício 
no q,_ue ficar Í.n!ltituido elll virtudo do; to. l&i. 

Art •. 2. • Revoo'1l.m-se as dispoaições em con
trario. 

S!Ua d~s sessões em 21 de Agosto de 1882.
Rodoq,ho Dantas. 

Vem a meza., é lido e Nmettido ás o.om
mi~s?~s de fazenda e deinstmcção publica o 
~ogu1nte 

Projccto 

1882-N. 202 

7 .• Com o producto das mllltas qlle nlto ti
verem destino especial ; 

8.• Com ·a prod11cto da. catJitação ins.tituida 
no :.rtigo sttbsequente. 

Art. ·2. o Fica. estabelecida perma.nent~mente 
em tooo o Im terio uma capitaçilo, oxclusi
vomcn:.o applio~vcl ao fim para que se institua 
o fúndo esc-:.lat· creado no art. 1• desta loi. 
~ 1.0 Esse imposto será. de 2$ por <:Ontri

bui.nte, anntl:olme.nte, na corte e capitaes de 
proviucias, e i$ nas outras cidades e povoa
ções. 

§ 2.• Elle recahirá em todos oa in dividues 
r esiden tes no paiz,. Mcionae• ou P.Strangeiros, 
rnaiores d~ 21 nonos, que exercerem uma pro· 
fissão ou empr·~go, 011 vi""'''Ul d~ s·J uH ~·, ns. 

§ 3.0 O governo, em reg-ulamento, esta
behcerá. o modo de arrecadação & a fórroa sum· 
ma.rissiroa. de execução contra os contribui.Jltes 
remissos, :~ 11ual sera administra~iva. e· de uma 
só insta.ncis..' 

§ 4.o O producto desta contribo.üção não so 
poderá empregar no simples custeio d811 cs
eolas existentes, mas se reservará para o me
lhor•mento daa a~tuaes, especialrnent9 pel'& 
a. crea.çii~ de outras, a.c 1uisição de ouobilia e 
matqria.l tecbnico e construoção dG nova• caau 
eecolares. 

Art. 3.• O governo expedit·á os regalementos 
n.ecees~rio3 à 'l>eC ução deata l~i. 

A•·t. 4.• Rcvoga.rn-•e a< dispo•i~ões em con
trario. 

Sal:t das sessões om 2i de Agosto de 1882.
Rodolpho Dantas. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em 3a. discusaão o orçamento da dGs
paza do mi.nistorio d~ Íllzcnda. 

I.Jreaçtto de um funda escolar para .-e1• ap- São lidas, a.poiada.e e postas conj .. u tumeni.e 
pUcttrlo ao dcsen'!loluímento da insfrtlcçcTo em ((isCU$ião a.s seguintes 

PO.Pl'lar. Eme11-das 

A assambláa. geral resolva : 

Art. L• Fica. estabelecido um fundo eseolar 
para ser .. ppliea.do ao dese!lvolvimento da in
ft lrucçlto popuk no Imperio. 

§ i. o Este fundo ao con3tHuir& : 
i.• Com ovaàot dos donativos e. legados leitos 

ao Estailo para a .insttucção publiCa. e o. dot 
dooa.ttVOs sem destino expresso ; 

2.• Com as sobras que em. cada. exercício 
deixarem ag di.lferentes verbas do orçamento 
das. deapezas do mi.niaterio dos. negocio• do im
periO ; 

3. • Com a. decim.a parte do producto da venda 
das terra• devoluta.s nacio.!l~es; 

4.. • Com a decima parte · d~ !ôro cob.ndo solire 
os terrenos naciona.es que se acharem aob em
phytetlse; 

5 . o Com o produ c to das l oterias que pelo 
l)bd~r legislativo ·forem votada. para o fundo 
~acob~, e com a decima part~ d.s q 11a forem 
co'n~edidllll para cO!'rerclll Xta capital do Im-
}leno ; · 

6. o Com a terça. p;lrte du prodactG das he
rliliÇM vagas; 

Emenda ao art. 1i; 

E l!lmbem ftca o'governo autorizado para fazer 
~equieiçilo doe prodioo sob ns. 35 e 87,de Fran· . 
cisco Nicola.u Gava.zza, eantig-uos ao edificio da · 
al~nàega. da Ba.hüo., incorporando-o~ aos pro
prtoe nae1onaes . 

Sala. das cowmiasões. -Antonio deSig"eira •. 
-A.Penna.-Be;;erra de M eKe=~s. -F. ·8'odré. 
-Bezerra C'aMZ.ca~ati. 

Emenda. ao paragrapho 10.-Acresceute-se: 
ficando equiparados os vencimentos doe fiei$ da 
pagadori:t do lheeow·o nacional aoe da· caixa da 
amortiu çã.o, augmentando-se a respectiva. 
verba. · 

Sala das sessões, 21 de Agosto de 1882.-
F. Sodrtf. 

Ao art. H . - Acrescente-se: e para paga.r à 
coonmisaio que f~i encarregada do trabalho da 
discrínlina~o o divisão dos. terronO!J nlto edifi
cado• no Rio de Janeiro (dirigida. p2lo engc

. nheiro João ds. Rocha Fra.gosD) a qURtltia a que 
el1a tive1• diroito, dasempenho.ncfo.sê :liasi~ o 
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governo do compromisso q ua tom~ra em virtude 
ilo ar~. 18 n. 4 na bi n. 2940.1.3 31 de Outubro 
do !_879.- Felicio dos Santos. 

Emenda ao n. 14.- Acrescente-se: ficando 
er1uip:lrado o ord ·nad' dos e:upre~ado• da.< re
ccbedol'ias do Rb de Janeiro, Ba.hia e Pernam
buco ao dos empt•e:;ados das alfa.nd~~as dag 
mesmas cidades, s:J.hindo a differença. d&s por
centagens que os primei.J.· >s perce1:nm, c consi
der;J.do equiva.l 'nt~ o lo'$"ar do a<lministra.do1· da. 
r~cebedoria ao impector da alf~tnclega o o de 
lançador ao de conferente.-S. R -Cama.ra 
dos deputados, 21 de Ag-osto de 1882.- Gemi
niano B. O. Goes.-M atta Machado.- José 
Jli arianno. -los e Basson. 

O Sn. PH.E51DENTE ; -Tem a palavra. o Sr. 
Cantão. 

O Sr. Cantão: -Causarã.~emduvi
da adnúraçiio a esta uugusta. camara o ver-me 
subir :í. tribuna para tomar parté n t discussão 
do orçamento da despeza da fazenda. (NiJo 
apoiados.) 

o SR. CARVALHo REzE:!nll : -v. Ex. está 
muito no caso. 

O Sa. CANTÃo :-Com r~7.lio assim deve ser, 
Sr. pres:dente, porque sou o primeiro a 'reco
nhecer que tue faltam a.s neceoaari!l-s habilita
ções. pata ta] disc~ssão (n,7.o apoiados): mas a 
camara. relavera a minha ousadia, cert~ de que 
nli o vai ouvir um discurso que tenha por obj e
e to as alta• finanças do Estado, e sim, e unica
mente, algumas coll.!lideL'a9ões r •ktivas ao pro
jacto, e que particularmente dizem respeito a 
minha. provincia.. 

Antes, J:lOrém, 'lue entro na mD.toria, me 
}!crmittirà V. Ex., Sr. preoident.e, o.proveitar 
a occasião pnr.• rendo r s-raças :i. honrada maio
ria, por não tor desta. vez posto e<n pratica o 
seu 8ystcma da rolha prévia, pedindo encer • 
t•am~nlo do. discussão antas que a opposi9ão se 
ouuucie. 

O S.R. CAnvA!.uoREzENDE :-Apoiado. 

O Sn. C,\l'!'rÃo; - Sy~tem11o este, Sr. presi
dente, que ó umia urna. dcscobel'll> desl.a j:l. tio 
moDLOr~vel ~itu~çiio, paro. illudir o paiz, o ser
vir-lha de recurso paro. diasimular a J?Osi
çiío da honrada maiona em relaç1o ao uunis
terio. 

Sim, S1·. presidente, parece que o que a 
maioria. quer com este seu procedimento ê fazer 
crer, que prest~ um franco e decidido apoio ao 
gabinete 3 da Jltiho; ma' a. verdade esta 1 onge 
disso ; ninguem desconhecera q.ue o apoio que 
ao actual gabin.ete presta a. maioria, é u01c apoio 
de tolerancia, e que só tem por fun aguentar 
por mais algum. tempo esta. situ~o. 3-liás já 
devidamente julgada pelo p~iz. 

Si assim não fosse, outra seria certamente a 
maneira de proceder da illllstre maioria. 

Em ve2 <:W procurar abafar ,;.s discussões pelo 
peso do numero, antes mesmo q_ue ellas tenham 
come~o, dovecia fazer-se ouVlr, manifestando 
francamente 1>$ seus sentimentos de adhesão, 
pela voz de seus ma;. distinct.os e aut.orizados 
memb1•oa, ptincipalm~nto. par11-justi.tiea.r, ou ao 
menos procurar deaeitlp~r o miniaterio, respon.:. 

dendo a discursos tão importantes e de tanto al
cance politico e economico, como silo os proferi
dos pelo• eminentes padawen.tares, Andrade 
Fign~ira., F;~ rrei~a. Via.nnn, Gomas de Ca.stroi 
Beli,orio, Pereira. da. Silv .. , Duque-Estrada 
Teixeira e outros, os qnaes, ern qualquer dis
cuss~o em que tomem parte, profundam as 
qu~~tõ~s, e ~os tr~Jn: os e~ros,t os desmandu~, e 
a.s 1nconvemencU\.~ pra.tlca.uas pelo .govérno. 
(Apoiados da opposi çiio.) 

Mas, ao cont1·arío disto, a. ma.ioria remette-se 
ao silencio, não se quer dar ao tra.balho, c, 
talvez peb consciencia qu' tern, d·> q lle niio. 
!'OOe"l'eSponder aos argumentos produúdos po~ 
(htes ill~stre< deputados, ach.~ melhor pe<lir o 
encenamento das di.scus.ões·, para assim appa
re!'tar um apoio ao governa, e evitar que o paiz 
sa~ba. o estado d'' s nossas finanças c de todos os 
ramos da admini>tração pu.,lica. 

Portanto, s,.. presidente, justo motivo tenho 
de, não só em meu nome, como em nome da mi
nol'ia a que tenho & honra de pertencer, dar um 
tQsternunho da nossa gro.tidão à honrada maioria. 
por não ter desta. vez pooto em pr,.tiea. o .eu 
systema ultimamente ndop taA.o. (Apoiados e 
apartes.) 

Entrando no objecto da discussão, Sr. presi
dente, co111eçarei por pedir á. nobre c~mmiss"dC 
de Ol'çamento que me releve externa.t· o meu 
sentimento, ou ant~s leTantar Hm prote•to 
contra uma emenda por ell.a apresentada na. 2" 
díscu~o ~es.te projecto, emenda que tem por 
fim supprumr a proposta para. ser elevJ~,da á 
i• classe a thesouraría da provincia do Pa.tll., 
sendo substituída pela autoriza.çã.o conferida a.o 
governo p~ra. estudar não só esta, como as the
souraria.s das olltras provincias, e classülcal-as 
da ';'ln.nei:a 9.11e ente~der. 

Nada d1re1 a respelto de outras thesourarias, 
porque não sei perfeitamente si eatão ou não 
no caso de aerem elevadaa ; mas pelo conh .... 
cimento particular que tenho da àa. minha. pro· 
vincia., 11.cho. que a. commissão !oi de algum 
modo i:ajusta pare. com ella, retirando essa pro
posta., e fazendo, pelo menos, retat"dar a justi~a. 
que assiste àquella. reparti~ão. 

Estou convencido de que o nobre ministro da 
fazenda, ai Mtender como eleve, lÍa circumstan
cia.s q ne militam a favor da thesouraria do 
Para, ha de eleva.-la a i" cbsse. 

Mas n!io tenho ce;teza de que a.ssiw. acon
tecerá. e em todo euo, serà ainda. demorar por 
algum tempo esta medida, tanto mais quanto 
não vejo· que o orç~mento e"ntenha. on a.ntori.ze 
as despeza,a com essa augmento·. 

De maneira que ainda que o nobre· ministro 
da. fazenda eleve a ca.tegoria: daquel:la the
zouraria, esta. medida não póde p~oduzir eft'ei
to si não daqui a dous annos, porque só no orça
mento seguinte é que ~ poderá vottl.r a. verba. 
necessa.ria para a ae~pega accreseida. 

Que a tbe..ouraria do Pará. está na. casa de 
·ser e lenda. a 1~ clasae, e idéa de. ha mu.it~ 
reconhecida.. J:i. em i875. no relatorio do mi
nisterio da fazenda apreaantado pelo Visconde 
do Rio Branco, do sa.11doza. m~moria. { a.poilldos ) 
vinht!. ella consignada, a arlllbid.a.g aa razl!es 
8111 que se fundava. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 00:30+ Pág ina 7 de 28 

54 Sessão em 2t de Agosto de 1882 

Vou lêr a plLrte do seu relatorio altinente ao 
objecto (lê) : 

« Thes~u,.o e thes()1,jt'arias de fa::enda : 
4. Havendo 03 empregados das thesourarias 

de fazenda ,<lo P~râ., e S. Paulo requerido a 
elevação de categoria destas rupartiçõe.o, 
.. ttanto o progreao da Mnda das mesmas pro
vineia.s e o alto pre~ a. q ne a.lli tem chegado 
os pri ncipáes generos a.limenticios, a.lugués das 
ea.sas, foram por despacho de 6 de Agosto do 
anno pas.ea.do, ouvidas as directoria.s do the· 
souro sobre o fundamento de ambas as pra
tenções. 

o, A directoria d3. contabilidade, com a q~alse 
conformaram todas as outras, baseada no pro
gresso que effectivamante apresentavam em 
sua renda. as supradita.s provi.ncia.s, bem como 
a do Ceará.. e no acrescimo da despeza. a cargo 
das de Santa Catharina e Mato Grosso, o que 
provou com tabellas demonRtrativas do a.ug
mento da receita e despeza publica nas pro
víncias, desde o exercício de 1850-!.851. MÓ no 
de :!872-:!873 ; e ponderando que tanto a 
prosperidade da rendá, como o acresc'imo da 
despeza. redunda em augmento de trabalho pa.ra. 
para as referidas repartições, e por conse
quencia na necessida.do <le dotal-as com maior 
e maia bem retribuído pessoal, opina pela. ele
vação de suas categorias á. classe immedia
tamente superior, ficando assim equiparadas 
em vencimentos : 

"'A ~hei!Ouraria do Párá. á.s de S. Pedro, Per
nambuco e Bahia ; a de S. Paulo às do Para e 
Maranhão ; a do Cearã ás de S. Paulo e Minas
Gera as; a de Santa Catharina á.s de Sergipe, 
Ali~góas, Parahyba, Ceara, Goyaz e Paranã. 

" Por economia, porem, não marcou a. todas o 
mesmo pessoal da'luella.a a que as igualo11 em 
vencimentos ; limitando-o naa theaouraria.s do 
Pari e Ce~rá ao numero apenas indi•pensavol 
par& acudir ãs exigenciu do maior serviço que 
pez" sobre ellas. 

c Este pequeno accrescimo do dospaza, diz o 
eonselheiro director geral da contllhilida.de, 
aera jWitP. compensação do maior serviço de
sempenhn.do pelos empngados em virtude das 
causas acima., e •ignifica.rá. ao mesmo tempo um 
actc> da bem morecida. considoraçiio às provín
cias qne mAis concorrem parn a. prosperidade 
da re·nda publica. 

«Justifica-se ainda, accre&centa o mesmo di
reator, o facto, que ninguem ign<:>ra, de serem 
c-a.riasimos os generos de priiDeira nece•l>ida.de, 
01!1 alug·.teis de casas e outros servicoa nas ci
dades de Belém, e da Forta.leT.a, e de terem su
bido. nas provincias de S. Paulo e Santa Cat~ 
rina a preços tão altos, que não guardam hoje 
a mesma proporção com a barateza. de '!Ue 
antes alli se gozs.va nos coounodos da vida.~> 

Note a cama.ra que foram ouvidas as directo
ria.s do thesouro Racional, e todas ellas deram 
parecer fa.vora.vel, reconhecendo a necessidade 
de3ta medida. 

Vê V. Ex., Sr. presidente, que j4 n~s~a. 
&paca era Meonhdcida 3 neceSRidade de eleve.~ 
de !lategorilL a th&6ouu.ria â'G Par:!., visto como 
o peno~! que Di!lla. ezistia, é <J.Ile ~inda hoje 

ex:iste, era in~ufficiente para o accrescimo que 
jã tinha havido na renda e nadesp,!Za da minha 
província, a~crescimo e~te que necessaria
mente devia trazer, como trouxe, tambem aug-
mento de Mrviço. , 

Nessa ápoca o rendimento mMio da alfan
dega ara. de 4.390.467$180 somente, h0;je, 
porém, e•se rendimento eleva-ae a 10.000:00[)$, 
muito mais do dobro do qu0 então era; e, pois, 
com maioria de razão ha hnje necessidade ur
g.~nte de augmentar-se o pessoal da thesoura
ría, eleve.ndo-<> d~ categoria, para poder oc
correr ao serviço que sobre elh pesa. 

Por outro lado, a vida tem encarecido, de 
então para c:í, de modo extraol.'dinario, tudo tem 
duplicado de preço. 

Na. província do Pará, Sr. presidente, ba ser
viços que sobrecarregam aquella rep~rtiyão,;qt:e 
não e:~:ist<>m em outras provincias, cujas tbe
sonrarias aão de igual categoria.. 
, Tem comm11ndo de armas e divisão na."Val, que 
Maranhão, pot e:.:emplo, não tem; tem um ar
senal de gnorro. e outfo de marinha de 
2• ordem, que outras provinci"" não tem, e é 
sabido 'que o systema. de escriptum~ão dos ser
viço' da marinh e guerra. é muito complicado 
e variado. 

Tem t3.mhem colonias militares, fort~ieza.s, 
e uma guarnição superior a de outras provín
cias, por isso que ha alli dous batalhões, uma 
enfermaria militar, e outra de marinha, depo
sito ue pol vora, etc., etc. 

Já vê, portanto, a camat•o, que todos estes 
ramos do serviço trazem um grande augmento 
na ~scripturação e trabalhos da thesourarin: não 
G possível dst• vencimento a todos e!Ies C?m O 
1.'9ssoa q u.e ainda hoje tem " que foi creado 
pela decreto n. 5245 d9 5 de Abril dê :1.873, 
que reformou as thesouraria.e e q oalificou a do 
Pat·á em 2• classe. 

Eu não soi, Sr. presidente, por que ama fa
talidade pésa eobre as pro-rin~ias do not•t• .e 
particularmenta sobre a do Pará. 

Quando se trata de sacrificio,quer de dinheiro 
quer do sangue. quer de qualquer outra espe
cie, a provinda do Pari e uquiparada â! pro
víncia.• de i' ordem- ã Bahia, P~nmmbuco ~ 
Rio de Janeiro. 

Mesmo agora temos u.ma prova do que digo. 
no projeeto que se discute, na parte referente 
ao augmenw de taxs.s de escravos. No projecto 
equip1ra-se o Pará a Bahia e Pernambuco no 
pagamento deste imposto, p~is a commissão 
propõe que aeja elevada a 20$ a taxa de es-. 
cravos no Pará., Pernambuco e B .. hi& ; entre 
tanto, senhores, quando se trata de algum be
neficio, quando se trata.. jti não digo, de nlg11m 
beneficio, mas de satisfazer nm:'l urgente neces
sidade para a provincit1, ha tanta repugnancia. 
Então o Para não é müs consid •rado no caso 
de e!tar entre as províncias de primeira ordem! 
mas sim é equiparado ás de ordem inferior, 
quando não fica inteiramente esquecido. 

A camat•a deve recordar-se· de que tive a honra 
de apresentar um:. emenda augmenta.ndo com 
60:000$ a v'erba.-Ar>enaes-para se prover o 
al'Senal do Pará de machinismo• e de outros 
meioa neee•sarios para satiafazcr "' oxigenci~s 
qo.9 o go'"~rno tecla ma. dêlla. 
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O Sa. ANToxw DE S!QUEIR4 :-Neota parte I Sr. presidente,proenra-sejustifi.care~tepoueo 
V. Ex. tem tod<J. ~ ra•ão. N.ós temos necessidade i c•so, 01.1 este aban:lono em que estão o.•. províil
de um bom arsenal no Para. I cias, prinr.ipalmente as do nort~, a.ppellando-sa 

O S~t .. CANTÃo:-Jà dem_onstl'ei que alli não ha para os seus rendimento_s. Nesse ~entido fa~lou 
nem ao meno• uma aerrar1ll. a vapor. Vê-se o quel o nobre deputado pelo Rw de Ja.nerro na ultuna. 
é hojeumphenoroeno,operarios serrando grossas sessão, com a.q_ueHa eloquencm e illustração 
madeit•as coro uma ser~a ordinaris.. As officinas quo todos lhe reconhecemos; mas S. Ex. ha 
do machinl's estilo eompbtt>mcnte desprovidas, de per~ittir que eu faça a.lgumas ponderações 
não possuem nem a.s que qu~lquer offi.cina. parti- I a re.9f1Slt~ dos dados com que argumentou, e 
cular hoje ni:o dispensa; e entretanto 0 governo · da !ll'>.nerra. porqu~ apreciou os documentos 
ordenou, e lã está construindo-se uma canho- offi.c~es a que alludiu. 
neir<; semdha.ul<; ou iguàl á que já foi con- Sez,_ Sr. presiden~e, qu~ uma ~va ra.•te~ra 
stru,da., & Jlf cmaos, e a JJenrique Martins e não pode eleva:-se a r.ltura da. a.gu.a; e a dls
Gr-eenhalg. Lã está se construindo tambem uma. tancra que va.r de uma a. outra e justamente 
ba.rea.-pharol para substituir-53 a que se perdeu. a.quclla ~~e me separa do honrado deputado, 

A ca.mara não se d]gnou votar esta pequellllo quan.to a illuotra.<;ão e conhecimentos praticas 
quantia, qu6 eu pedi<~o para melhorar aquelle relat•vsmente a.o !!.S•umpto. 
estabelecimento. Mas S. Ex. ~elevar:i quo com a minha fraca 

As repartições pulJlicas g-er .. es estão ma.l cal- razão a.nalyse, n[o direi, analyae, porque niio 
locadas. A thesouraria. da fazenda est:i. em tenho força nem capacidade par" isso, mas faça 
uma parte do pavimento terreo do pala.cio do alguXDJlS Nflc::<õcs .sobre o seu importante' dia
governo; o correio está. em umllo dependencia do curso· 
antigo conventodosmercenariose faz vergonha (! nobt•e depuhdo para aoJ:uilatar a força e .a 
dizer-se que 6 uma repartição publica. acttvidade de cada uma das provincias serviu-se 

0 
S OR. . A · do do rendiwenlo do selto e de outros impostos 

R· oz · - para • no e:.cercicio de i879, dividindo para isto o pa~ 
O 811,. CA~TÃo : -O comma.ndo das 3-rmas em duas zonas, uma do norte e outra. do sul; a 

e~t~ em uma casa alugad>~ ; a secretaria da po· primeira da Bahia até o Amazonas, e a segUJlda 
licia, igualmen~e; a enfermaria ro.iiita.r tam.- do Espírito Santo até o ltio Grande do Sul. 
bem est:i. em uma casa alugada : Rlio ee tem Aute~ de entra.r no e;xa.me de cada um doa 
emfim um estsbeleeimento publico á custa. do argumento$ do nobre deputado, eu pollderareí 
Esbdo, emepto um qnartel qne lá foi feito no em geral: primeiro que o anno de i879 não 6 o 
tempo do Sr. J 'rony.mo Coelho ; e alguma mais propria para por elle se avaliar a vitali 
e ousa no ars~nal de matinha.,gra~as ao Sr. se- dade das provincia.a do norte, porque todos nós 
nador Ri.beirú da Luz. sabemos que nesse anno ainda pesava o· 1la-

Entretsnto aqui na cór~e reparti~õea de se- gello da secca. sobre algumaa dellas', como 
gnnda ordem estão em edificios sumptuosos, Cel\~IÍ-. Pia.uhy e Rio Grall.de do Norle. 
expressa!Ilente construidos. 0 Sa. PEREil\<\ DA S!L'"A.:-En servi-me do 

O SI\. A!-."Du.DE FmuErR.i. :- V; Ex. està b:l.l!lnçode f879 porque éoul~imo ~uQ ha. 
exagerando, os estabelecimentos de i a ordem 0 Sa. CANTÃO :-Não contesto jaso ; o que 
estão em easas alugadas· eu quero dizer é que esse balanço só por si não 

O SR. CAN·rXo :-V ~ia escolas primarias em póde servir 6!e argumento para mostrar-se que 
verdadeiros palacio~ ; foi proposta uma verba as provincias do norte níto têm vitalidade, ~ 
de 80:000$ para e. construcção de um edificio marecem beneficio algum, porque as sua. s 
Gm ttne funccione a caixa economica ; e, o. que rendas são inferiores ás do sul. 
ainda é mais, não só não h~ obra alguma geral O Sa. PEI!.IlmA DA SILVA :-Eu não disM isso. 
fei~a a custa do !Thltado, como ha muitas obras 
que devendo correr pelos cofrea geraes, estão 
$endo c:o:eo utnds• pelos eofrClS prov-ineiaes
bem como o cses de marinha, com a. circum. 
sts.ncia' a.gra v ante, de que o governo nem a.o 
meno; quiz indemnizar a provincia. de uma. 
pequena pa.rte de•te cae•, que pa.ss:. em frente 
da alfandega. e da <!J,Ual ests r~partição se uti
liza pa!'a. o seu .~ervrço. 

Esttl. a provi.ueh. construindo um bellissimo 
edificio pnra a a.s$embléa provincial, paço mu
nicipal, e outra > repartições ; foi proposto ao 
governo gêral c.on.corre.r a ·1en as; com a. qr.ra.ntia 
de 50:000 para acabar uma parte deste edi
ficio; obrigaudo.,.e a provinca a ceder para 
nella funccionarem a relação, o jul'y, e paea 
a.udiencias ios m.agisteadoe, nem aioto o go
verno quiz annuh, de modo que a. provincia está. 
ca.l.'I'ega.ndo com toda "- despeza, e quando e>
tiver proro.pto o edilicio,. o governo sem duvida 
113 d~ querer se ut\lisal"dellepara este• e outros 
fins. 

O Sa. CANTÃO :-E o nobre depu !&do não 
devia concluiL• como concluiu, que as provinoias 
do sul coneorrBm com dous terços da renda 
geral, ao passo q_ue as do not·te concorrem só
mente com um terço, po~ isso que aquelle anno 
foi um anno excepcional. 

O SR. ÀNDIU.DE FrGUElltA :-MM ne,se anno 
o rendi mente foi maior. 

O Sa. C.uiTÃO :- O aparte do nobre depu
te-do ainda v~m em men auxilio. Si, não ob
ste.nte o f!agello ffi!e pesava sobre as provin
eias do norte, o rendimento íai maior do que 
nos a.nnos anteriores, segue-se que esse an
no nilo podia. servjr de base para se aquila
tar a. força e actividade da.s províncias do nor
te, pois muito ina.ior a.inda serb o rendl
roento, si não se tivesae. dado. aquella cala
midade. 

O Sa. .Al\"Dl\A.DE FrGUEilU :,...- Qual entio a 
ba•e que V. E:.:. q11er 1 
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·o Sa. C.urrlo :- O -exercido actnal. por 
e;umplo, ou -qualquer outro em que aeja nor
mal o eatado de todas &B províncias. 

Ba.hb. .... . ... . ......... . ... . 

Em aegundo lagar, Sr. presidente, o nobre 
deputado devia attendar a que as provincias 
do sul têm font.ea de. renda que as províncias 
do norte nâo tem ; fontes de renda. eataa que 
·tem c1ntado muito dinheiro ao Estado, como 
sejam ealrl>àaa de ferro, das quaes o F.st&do au
fere·o pl'Oducto das tárifas e de outros impos· 

· toe, como o que pagam 03 que nella viajam. 
Tem tambem os tdegraplios, tem ,,.. loterias, 

etc.; fontes de receita esl)\t que concorrem ps.ra 
elevar o -seu rendimento, e que náCI existem 
na.a do norte. A ca.mara. a.abe que o telegrapho 
terrestre chell:a. sómente até ao Ceará. e isto ha 
pouco tempo; d'ahi para diante está estacio
n:~.rio ou ea.minha para o norte muito vagarou.
mente. E nesta occasião sej<~.-me permittido 
aventar nrna idéa., qne·me _parece aceita.vel, a 
qaal cí que o governo po.ra a.pres>ar a conclusão 
deste malb.ora.mento para o norte, fizesse com 
que trabalhos da eons trueção da linlla tolog-ro.
phlca viessem &l mearno tempo do Pará. a en
contrar-se no Ma.ranhllo com os qne estio 
sendo levados da parte do sul para esta pro-

- "incia.. Assim em \'onco tempo, o telegrapho 
oatará e• tendido ate o Pará; m:\8 da man •ira. 

. por que vãCI, creiu que nem em doas ou tres 
ll.nnos elle là chegará. 

E!ll terceiro loga.r, ~r .. Sr. predid~nte, o no
bre d ~pula~o não deyta mclutr n.o seu calculo 
a. côrte. 

A · corte e umS. pa.r~ ne ntra, níiÓ deve d
gurar ·como provineia do inl , ni> deve pe~r 
no b:1lanço das provi11cias .do sul wendo oom
petencia ás do norte. 

Aind&. qma outra co11sideraçio geral, é que o 
nobre deputado, no sen computo, faz figu~ar e.s 
qnatro priucipa.eB e mais llllt>Ortante• p•'Ovin· 
cias do sul, e ao mente · troa d~ no••to ; o em s.l
gumas pa.rtes apenas traton d ) duas do Dorte, 
Pernambuco e &hia, deixando d~ mencionar 
outr .. s em numero de nove, aliás importo.ntes, 
como Maranhão, Ceara, P"t·ahyb,., otc. 

E' verdade que em rol ação a~ aul tambom 
S. Ex. deixou d~ mencionar cineo proviuci11.a. 
Espirito Sa.u\Cl, Ps.r~nll., Santa Catbarinn,Mato 
Gro;,go o Goy •z, e em eompens1çlto incluiu a. 
cOrte; m.u compa•·ada debaixo de qu;!.}quor pontCI 
de vista estas cineo provinciao eor:n no novo do 
norte qne S. Ex. deix·>u de com;>utllr, ha de re· 
ronh"cer-se mui ta díiferença, ha. de ver-119 q_ue 

: as a., norte apresen tam. m •ior importaneta, 
quer quanto á pof?u'laçã:o, quer quanto ao ren· 
dimento, quer dsb&ixo de qualqne•· outro P' nto 
de vista . 

Trata ndo do sello, o nobre deputado apresen
tou oc s eguintes dados (lê) : 

c Rendera.m no exereicio de 1879 a. 1880 : 
A côrtl;l. • • • • • . • • • • .. • • • • • • • • i . (}!)O: 000$000 
Província do Rio de Janeiro.. 351 :000$000 
S. Pa1llo. •• • . • • • • . . . • . ... • . 350:000$000 
S. Pedro.;, ........... .. ~. . 257:000$000 
Millaa. . . • .. • .. • .. . .. • • . . • • • . • 208: 000$1)00 

Abritrahi:ndo a · côrte, renden eate imposto 
nestas quatro provillcias 1.1(16:000$000 . 

Perna.mbuco ............... .. 
Pará ......... .. . ........... . 

Ao todo .................. .. 686:000$000 
Come se vê, as tres províncias do norte, Ba

hia, Pernambuco e Para, renderam maia de 
metade do q ne renderam as q_uatro do slll ; ora, 
dando-se par~ &li cinco prov•neia• do •u!.'i~e 
não fora.m computadas,o rendimento de 200:1JUU$. 
calclllo que niogueiJt dirá. que é exagersdo, 
pelo contrario, ai pecca, ê por ir além do que 
de.-ia ser, teremoa que as ptovincias do sul 
renderam nesse anno i .366:000$ de impo~to 
de sello. 

O Sn. PEREIRA DA SIL? A ; - Nio f&ça. con
jecttlr&S ; _pe~ue no 'balanço e veja a rendi> que 
c~da provmcta t eve. 

O Sa. CANTÃO : - Eu e3toll me referindo an 
que S. Ex dissB ; estou argumentando· com os 
dados forDccidoo pur S. Ex. e const~m de seu. 
discnrso jà publicado em exLra.cto no Diario 
0/ficial. 

O Sa. P.&Rl:CRA DA. SILV.I. :-Pois eu devia 
fallar 10 horas para satisfazer ao nobte de-
putado ! · . 

O Sa. C,u;r.io:- V. Ex. mencionou sómenle 
algumas pra\-incias e omiUiu outras, quando 
devio. mencionar todas pa~a melhor aprcciwi-se 
a rerdaue. 

As oito pro\'i neia• do Norte, que o nobre de
pu tado deixou de mencionar, caleahndo cem 
contos, uma.a pelas outr •&, ca.b ulo que tambem. 
n!J é exagerado, auenta a impôr~:<ncia e po
pula.çiio delta.,, teremos que o sen rendinlento 
total foi tie 1.486 contos, superior ao das pro
vincia.s do Sul em 120 contos. 

O Sa. ANDRAI>III FrGOEIRA.:- Para. qne cal
culas qnando ba estatisticas verificadas~ 

O SR. CAurÃo :- Ja disee qae estou argu
mentando coUI os ®do~ qno o nobre deputado 
ma forn,ce u. Si S. Ex. apresentasse a esta
tisticot dG todu aa provinciaa &a "'" aorviria 
dall .. a. . 

O Sa. P.I!RIIIIli.A. DA SILVA : -Nilo se põd.e 
f~zer que.•tao dG p_rovinciaa. Trate~ de. princi
ptos gernas a duse que as provtne1a.s eram 
ll"m!a. 

o Sa. EilCIWlNOLL'I'l TA.UNA.Y :- V. Ex. vai 
acab •r pedindo a. separação do Pará. 

O Sa. CA.NTÃ.o : - Não soa eu que faço 
qnestilo de pro'l"incia.s, e mnito m·mos do norte 
e sul; foi o nobre depntado quo a í~z, dividindo 
o imperio em dua11 z ma.s, norte e sul, e com
para.udo o ren,dimento de cada. nma, coneluindo 
por dizer qp.e o s nl eon"?rre com doas t.erços 
para a r ece1ta do lmpeno, o o Dorte sóme:ilte 
com arn terço. · · 
N~m t enha !> nobre depn~do: por, Santa c~

tha.nua receto de eu pedir á separação de 
Pará ; o que eu peço é 'lu e se olhe com mais 
a.ttenção para à• proVl.llche, sobretudo do 
norte; e ee faça ~ustiça ás suaa just&s racla.ma, 
ções, pois a just1ça e b9m entendida i~dade 
mais do qne a. contimtidade territorial, da~ 
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força, G manterão a união .e integridade nt.cio
:na.es. (Apoi..dos.) Em todo C&sa niio 3eria. bom 
despre:za.r a fa.isca, que póde produ2ir incendio. 

O SR. GoMEs DE CAST!l.o:-Não ha. perigo, ha 
muita. s.gua. no PanL 

O Sn. FELICIO nos SAN'l'os:-Jâ anda a.hi um 
jornabinho a•oustando-no•. 

0 SR. CANTl.o:-Não ~enham ~usto pÓr Or&. 

O Sa. BARÃo Dl!l AN'.~.DU:- Continue que va.i 
muito be.m. (HG outros opa.rtes e o S~. pre
síde7tte redamfJ. attenção .) 

o SR. CANrÃO:- Tratou depois o nobre de
putado do rendimento proveniente do · impoato 
da transmis<ão d~ propriedade e aprosentoa 
o seguinte calculo, não fallando da córte: 

Rio de Janeiro. .. .. 638: 000$000 
S. P aulo.......... 360:000$000 
S. P edro .. :... .... 257:00Q~ 
Minas............. 208:000$000 

.Bahia. .... .... .. 
Pernambuco •••• 
Parà .. ....... .. 

i. i63: 000$000 
280:000$100 
257: 000$000 
134:000$000 

Total.. . . • • .. • 671: 000$000 
:MAtado, mais ou menos, do qne produziram 

aa quatro do sul. · 
Si a atas quantias jantarmos as que juntã

mos no t•endimento do sello, teremns I).UO as 
prim >'ras rende~a.m 1.663:000$ e as segundas 
1.471:000$000. 

Ha, com effeito, a differ en<;a de t92:000$. 
Mas é preciso attender, que este imposto de 
tra.nsmis<ão de propriedade ó imposto •·a.~iavel; 
em um anno põde prodliZir mais ·em uma pro
vincia. do que em outra., e em outro anno póde 
dar-se o con tracio. 

O Sa . M.utrur FRA.'ICISCO : - lato dli.....,e com 
todos ea imp<;Btos. 

O Sa. C....'ITÃO : - Nests mais do que em 
qualquer outro, pois depende do numero e das 
e.peciea de tra.llflmili8ães que se effeetua.ram, e 
sabe o nobre deputado que a importa.nci:l. do 
impoo~ varia com as eapecie• de tr.namis•lo. 
Por isso l'or um só exarei-cio nio se póde julgar 
a vitalidade e força de uma provinc1a. 

O Sa. ANDIU.l>E P1GU:&tl\A : - Toma•ae para 
base o ultimo exercício liq01idado . . 

O Sa. C.urlo: -Além da izU!uencia ·que a 
· secca com certeza. llavil de ter no numero de 
. transmisslies de propriedades naa provincias do 

norto por el!a o.ssoladn.a, acresce que no exer
cício de que se trata; havia ,grande aftluencia 
de e~c~a.vos transportados do no~te pa~a. sarem 
vendidos no Rio·de Janeiro, S. Pa.ufo e Minas. 

O Sa. ANnamE FIGmmu..: -Neste impoato 
não está induido o da venda. d eo eseravo$. (!la 
D~<lt'os apartes .) 

O. Sa. C.-N'l'1o : - Pois bem, não · iuaiatirei 
ne.ta citClllllstanei&. . 

Imposto-de fWofi$siio. O nobre depn~o a. 
respeito deste imposto meneionou apenas dllJ8 
pl'OlÍllciaa 0<.- DOrte· : Ba.hla. e Pernambuco. 

V. IV.-8 · 

· Jà se v e que a comparação. sómente de 
du~ províncias do norte com as quatro prin
paes do sul, nlio póde autor izar ·a eonelado 
logica de 'que e~te imposto produziu ma.is ISA 

zona que o nobre deputado considera do llll, 
do que na que considera do norte. 

E si attendera;.os ã popu!&ção- e a ll<llll>oe 
elementos de que dispo em a~ nove provtncia~ 
do norte, que o nobre de pulado oleixo u de men
cionar, ver-se-à que este imposto eleva-se 
a muito, que tahe~ não haja dift'erença, e, 
ai houver, ser:.i. muito pouca.. 

[,~portação e ea:purtaçlla. Entro em duvi.U. 
SObre 0 modo por que O DObN~ depubdo COOAi
detOU esta epigr:..phe ; não sei si trato11 4o 
rendimento 'do ii:ti[!OSto ou do valor of!icisl. 
S. E:t. lllo fez distincção entro a. córtc e a 
provinei.à do t~io do Janeiro : incluiu ambás 
em uma só ve.rba, o disse (le): 
Cór te e Rio de Janeiro:... . . 5l.OOO:OOOSMO 
S. Paulo .......... :...... _5.500:000$000 
S. P edro.. ... ... ........ . 5.t0J:O~ 
San ta Cathnrina.. . . ... . . . . . 400: u00$00() 
Po.raná... . . • . . .. .. . • . • . . .. 3JO: ~()() 
Mato Grosso............... 300:000$000 
Espírito Santo.... . . . . . . . .. 21: OOlJ$i.lOO 

Total. ....• .•.. 

Bahia .................... . 
Peroamb11co .•.....•.•..... 
Pa.rá ......... . ........... . 
Mnranhlo •.. ' ............. . 
ce.rá .................... . 
Aagl)as ................. .. 
Amazonas ................ . 
Strg ipe ... . .... . .... .. ... . 
Pa.rahyhs. .......... .. . . .. . 
Rio Grand& do Norte ..... .. 
Pia.uhy ......... . ....... . . . 

64 . 421 :000$000 

9. 700 : 000$(>00 
9' 650': 000$000 
5.600:00U$000 
2. 250':000S000 
1. 2.~0: 000$000 

700: 000$)00 
• 270:=0(). 00 270 : · 100 

200:00 
172:000$<100 

85:000$000 

Total .......... 30.!47:000~ 
Realmente o rendimento das tlo · norle em 

relação :i3 do sul, importou em ll<O. pouco menos 
de metade, maa o nobre depa~1do i ncluiu o da 
c:õrte. (Crtl;:am-sc mu itos <JJA>"tes.) . 

O Sa. Pa:&St D:tJo.'TI!l:- · Attenção· ! Quem I~ 
a palavra é o Sr. Ca.ntlo. 

O Sn. CA:t.'TÃo: - Si se r efere, Sr . presiden
te ao '\'&lor oflicial da.a mercadorias cxpor la.
das ... 

O Sn. A J<DRA"D:t Fl:Gt!J:IIU.:-Não é iaso. 

O Sa. CANTÃo:- ••• devo fe.z" r um• reaÜ'
ficação, porqns no a.nno de f879 a proYiltcia 
do Puáe:xporton 7. 669:202$354, e não a im.· 
portancia otferecida pelo nobre deputado. 

Devo tambem fazer notar que a eJtporbção 
do Pará tem ~emp~e ido em progressivo au· 
gmento,. pois. tem sido, em 

i B-78..... ..... •• • 5.ô52:.58f$t84 
i 879 ..... . .. .. -.. 7.669:202$35{ 
1880...... ... .. • . 10.63:!:135~ 
1881.. •.• .. .. .. .. • 11.350:957$511 
1882 (i• semestre). 15:i>72:901p.ta" 

elevar-se-á a mais de 30.000:000$ no corrent~ 
anno. 
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Si se refere ao rendimento aduaneiro, ainda 
lembr~rei a estado t'!rnque se !l.ebavam algumas 
províncias do norte com ·a·seeca., e fa.rei ver o 
augmento qtie tem havido nas alf&ndegas do 
corte, espeeialmenta no. do Pars, em que at~ 
tiDgiu a q uaei :!0.000:000$, no ultimo o:x.ercicio, 
~ pa.sso que na do Rio de Janeiro tem havido 
deere11cimento. 

Amazonas, Alagoá.s, Ceari, Maranhão, em
fim todas as alfandegas têm tido progressivo 
augm.ento,e a.ugmento muito no~av-el, o que não 
acontece .nas provindas do sul, a não ser em 
S. Paulo, 9.ne ó a unica alfandega que com 
eft'eito tem ttdo grande augmento em se a. ren
dimento. 
'0 SR. MARTll! FILI.NCISCO FILIIO : - E é de 

3• ordem. 

O Sl'\. CANTÍÍ:o :-E' vic tim" da mesma i.nj ns
tiça que o Pará. 

O Sll. IlfAE.Tru FR.UICrsco FrLao :-E tendo 
ma.ia da um milhão de habitantes tem aqui só 
nol'e deputados. . 

O Sa. CANTÃO :-E o Pará tem apenas .tres 
·deputados, e faz-se questão para. que não haja 
"'ugmento em s.ua repre&entação. 

S. Paul'o, co;;n um milhão de habitantes, da 
nove deputados, e o Pa.~á com 450. 0() O habi
tante•, pouco menos de metade da de S. Paulo, 
dá somente lllil terço da repreaentação desta. 

E' mrtra injustiça de que a minha p~ovinci& 
està S61ldO vi·,tima. (Cru;ru,m,-so muitos apar
tes; o Sr. presidente reda.ma attençifo.) 

Portanto, Sr. presidente, eslas breves refte
.:dles que tenho f,ito creio que bastam pa.ra. que 
desa.pparel(a essa base a que se quer soccorrer, 
do ' que as pro,·iucU.a do Nort6 nllo concorrem 
P!'-ra.. as despe1.as publicas tanto qua.nto as pro-. 
nn~1as do sul. 

O Sa. ABliL~ nm B'I\ITo:- A exporta<;&o 
de S • .Paulo é de 40: 000 contos e a do Para é da 
30.000 .nomaximo. 

O SR. C~Ndo : - E devo ainda faze~ notar 
q11e us al~rarismos que têm até ao penultimo 
e:~;:l)rcioi~ repYD$Gntndo, quer o rendimento, quer 
a importaçA:o, <i u~r" ex,,o1·ta91lo d11. província 
do Parâ,não I!Ao os verdadeiras, porque não 
h11.via o nece;;sario zelo e os cuidado na fisot.li-
6&~ito da arrecadaçgo dus readas, e a prova 
está em qne a rJnda duplicou em menos de ui:n 
anno. 

Por grande que fosse o progresso da província 
n~ ê crivel 'lue o seu rendimento em um anno 
dnplic:aase, Sl a esae progresso natural nllo se 
juntasse~n outras eírcWXlstancias, a principal 
das quaes é a boa :fiscali.sação q lia ss tem lido 
na arrecadação das rendas. 

Si anteriormen~e tivesse s.contecido o .mesmo, 
os algarismos que representam, não só as suas 

·rendas, como a importaçi!o e a e>:porta.ção ·da 
provmcia do Pará, seriam m11ito mais eleVados, 
como realm~mt·e o foram. 

Sr. president~; passarei á outra ordem de oon
~ide~aÇl>es. Existem nos <:ofres d& theroara~ia 
da faz&nda. do Pará avultados· saldos; os quaes 
estão ali paraly.mdes, f3zendo grande mal ao 
comnrercio e ãs rendas publicas. Até ao anno 

pa.saado o governo tinha autorizado a the•ou
l'aria a. fazéí- os movimentos de fundos compa
tíveis com os saldos que· e:x.isfusem .em seus 
cofres, não só com o thesouro nacional, como 
com as praças da Europa, por intermedio dos 
ba.ncos qae emtem no. província. 

Mas fui suspEnsa. essa auto~ização, de ma
neira que o restlitado foi existir actualinente 
gra.ndes ea.ldos estagnados na thesoura.ria de 
fazenda, para serem remettido• ao thesouro s 
o COmDlereio lutar com gr~ndes difficuldades 
em conseguir munerario para as suas traD!t
acções, e i3to tem influído de algum~ maneira 
nos rendimentos .. ·publicas, pnrtieuls.rmente da 
alfandega, <J.U6 no mez pa•sa.do se cabulava ser 
de 800 e tantos eontos e foi apenaa de 774:000$, 
pelas difficulda.dea que c commereio encontrou 
em conseguir um numera rio para pagar os di
reitos, de sorte que estão as mercadorbs deposi
tadas muito tempo na a.lfandege. á fJ!ta. de dee
pach<Js por nil9 haver meios pecnni~rios para 
isto. 

O nobre ministro da. fazenda. não está pre
sente, senl!o directamante eu lhe pediria que 
att~ndesse a e~ ta circumstancia e <l.oaej ari~ 
mesmo ouvir ara zão por que foi suspensa a au
todzação que vigorou até ao anuo passado. Nii~ 
sei si foi o actual presidente dv conselho ou Sl 
foi o presideute de 21 de Janeiro que revogou 
esta. ordem: o que é :facto é que a prov:incia tem-se 
resentido desta revogação, e eu des~j aria que o 
nobre pr~sidente do conselho e ministro da fa
~ enda a mandasse pôr em vigor. 

ÓuUo ponto, Sr. pre~idcnte, para que e11 de
sejara ch&DUr a a~lenção do governo é o· abuso 
que se da na pro'o'ineia de haver colleetores 
sem :lia.nça. 

0 S'l\, AI\'DRADE FIGUEIRA : - Consta-me 
que no norte isto e muito geral. 

Ul! SR. n:cPUT.\Do:- E' mal antig-o. 

(H a outros apartes.) 
O SR. C.i.NTÃo : -Não preúso encarecer á. 

camara a consequencia. deste abuso. Ainda 
mesmo agora. um collector, que foi julgado 
a.lca.nçado e demittido, não tem com qne pagar 
o seu alcance, nem tem fiador que por elle o 
faça, e a. í~>Zenda. ha de perder a importaacia 
do alcance desse eollector, que alias me consta 
não ser pequena. Como este muitos outros 
factos se têm àado. 

0 SR ANDMI)l!J FtGUEllU : - Infelizme1).t·e 
até nisto a. politica. se tem Ílltroduzido. 

O SR. C-"NTÃo:~Apoia.do; desgra~~damente 
a pol\tica entra. om tudo, e no caso a qué me 
refiro ó ella a causa do p~ejuizo qae ~ fazenda 
terá. 

O Sa. F.E:Ltcro oos SANTOS :-E' a politica, 
mas ni.nguem a qt1 ~r deixar. 

(Ha outros apan~s) 
O Sa. CANTÃo :-IDfelümente a. "Politica, Sr. 

presi<iente, tem entrada em todoa oii ramos do 
serviço publico, até mesmo naq11elles po~. q o.e. 
todos ,nóe mostr ... mos . intarease, como sej9. & 

instruc<;;ão publica, que devia ser um t&rreno 
neutro, mas infelizmente tem sido um campo 
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de ~atalha para os partidos. E agora m~smo, 
Sr. presidente, já que trato disto, na. minha. 
provincia estão se dando verdadeil-os escandalos. 

O Sa. CRuz:-Apoiado. 
O SR. CANTÃO : -Nos exames ge~aes 

vêm~se esses escandalos em alto grau ~ 
são nomeados certos e determillaàas pMfes
•oras ; os parentes e iUho• dos· con•erva
dores são reprovados, quando conseguem, 
depois de muitas diflicu!dades, q11e se lhes 
oppoem, ~r admittidos a exame, entre
tanto gue para os filhos dos amigos e co-reli
giona1'109 do delegado do inspector geral da 
Íllstrutação publica da cõ~te ou dos professores 
não ha. a menor difllc uldade, e são plenamente 
a.pprovados, muitas vezes sem· ~~aber patavina 
da mataria. 

O SR. FmLtCio !)OS S.untls:- O Pará est:i. 
ai:ro.zado; nós aqui niio vamos pelo compadr~sco 
s(\ja liberal an conservador o pai ·ou parente do 
examinado. (Ha ou Ires ctpartes.) 

O Sa·. CANTÃo : -E o culpado é o go
verno. 

O Sa. Pusto:ENTJ! :-V. Ex. vê que o que 
está ·em 3~ discus~ ê o orçamen:t.o da des
peza. 

O S><.. C.l,;r;\o :-Sim, •enhol', e eu estou 
tratando da instrucção p•>blica. que é uma das 
maiore~ verbas de despeza. no nosso orçamento, 
e absorve uma boa parte dos ·rendimentos do 
Estado. 
r:;. O Sn.. FEucro :ó<is S.~:-<~100 : - Sendo_ assim 
nad!l. esc:~.pa.. Acho a sua . hermeneutrca u.m 
poo.co lata. (Ha ouwos apa'l'tes.) 

O Sr. C..!.NTÃO ;- A instrucção facilita,- sem 
~uvi.da, a. arrecadaçtw da. renda, porqne os 
nobres deputados comprehendem que um homem 
que teve certa educação, que te111 uma tsl ou 
qual cultura de espirito, adquire mais ou menos 
dignid:l.dé, e n&o commette O$ aetos indec '~•os 
que cornmatteria urn outr~ que não .tivesse 
estes predicados:ó preciso bem preparai-os para 
a boa arrecadação da renda publica, qu .ndo 
disso sejam encarregados. Pois, não ee di• que 
~ despezo. feita cotn a instrneção ê wna. despe%a 
p~oductiva 1 · 

Realmente eu. como tal a considero, assim 
como considero productiva. a deapeza que se faz 
com o e•ercilio e a marinha; entrete.nto, ouço 
geral_mente dizer que é improd.uctiya. . · 

Po1s. senhores, o que se tem em VISto. com 
um bom exercito e com uma boa marinha 
Manter a ordeO: e a tra.ng,uilli<iad~ n~. interior, 
e impor o respe1to a.os Vlsmhos, prmclpll.lmente 
quando silo turbulentos. O resultado d.ieto é a 
paz iDterna e e:tterna e 6 á sombra da paz que 
se desenvolvem as indns.trias,as lettra.s, as artes 
e a.ssciencias. Já se vê que a despeza com a ma~ 
rinha e a guerra, ·assim como com a. instrncção 
são reproductivas ~enão immediat& .e directa
mente, ao menDs indirectamente. 

Ora., digam-me os nobres depnta.dos·: nm pau 
com um bom eltercito e com um"' boa. =rinhs., 
nãO .evitArá aer ludibriado por seua vizinhos .e 
provoeado a uma gu.erra ~ E evitar-se a gae= 
não é concorre\' para. o progresso,quer matwl, 

quer moral, que só á sombra da paz se pótle rea.
lizar ? Certamentl} quQ sim. · 

Os braços que 4eviatn estar empregadQs no 
camr•o de batalb.a e lá se finando, oserão na 
agricultttra, nas industrias, em outros ramos 
de serviços que contribuirM> para o engrande-
ciment.o e prosperihde do paiz. · 

Mas, como ia di2endo, Sr. presidatlte o cul
pado é o governo que, em lagar de ~omeal' 
para o logar de delegado do inspee\or geralda 
instrucçiio publica. da côrLe, e os prc~id~ntea 
de províncias para os lagares de directores dn 
instrucção e e:xaminadores, a. homen< que não 
estejam envolvidos na polilica, proeuram pelo 
contrario os chefe~, ou o• mais salientes n..cro
brog de um partido. para entregar-Ines e:r:elu~ 
siva.mGnte este importante ramo de servieo 
publico. (Apoitulos e apartes.) 

Sobre tudo nesta situação· isto se tem dado. 
No dominio conservador as~im não acontecia, 
as nODl.eações reeahio.m em quem ti\'a.-~ se a~ 
precis"'s habili>ações, sem a ttender-se aa cren
ças poli ti c as do nomeado. Para prova recor
darei, que para a minha província foi nomondo 
delegado do in$pector g~ral o actual Sr. mi
nistro da. mar~nha, que entã<> alli et·a. Juiz de 
direito, e pede a. verda.de que eu testemunhe te~ 
elle procedido com muita imparcialidade e jus
tiça, e a instrucção não decalliu, como ultima
:mell.\e tem de ·.abido com. a. iní!uencia. polili""' 
qM se·tem. manifestado. 

O governo deve dirigir •'m attenção para e~le 
assumpto, nio para acaba r com os exa.rnea 
ger:1es naa provinci~s, 111~s para tomar pr()Vi
deneias ten<leates a acabar com os abaso1 que 
estão a e dando. 

Nito vejo, Sr. presidente, n!> ca6a nenhum doe 
dignos membros do. gahinete, · a~nllo eu o inter
pel1aria para. que me diaseqse si o governo eaU. 
~esolvido a acabar com os exames gorao• das 
provin -ias, si quer acabar com este pequeno 
beneficio, q.ue se lheJJ concedeu, cont,rn o <JUO 
desd.e já p~otesto. 

O SR. ANI)l\AI)lll FrGUJlliRA :-Ctlro esao. ma
leftcio, 

O SR. CANTÃo:-,. .•. porquanto jé. UlMldou 
suspender os e11:ames por falt:c de vcrb~. Ntio 
sei süe que~erá. t1l.mbem que est"' despez~ corra 
pelos cofres das provindas. . 

No Maranhllo e ew. ou.tl'as provinc iaa os pro~ 
fesso~es do tyceu e os outros professores parli
culat•es têm tido b~stante patriotismo para se 
offerecerem a fazer gratuitàmente esse· serviço; 
e· na minha província, não hesitarei at!irm:\r 
que o mesmo succederá, desde que ceSl!ar a in
tervenção politica. 

O SR.ArusTml!ls SrrnoLA:-Mas isso nada tem 
com o ministerio da fazen.da.; V.Ex. está discu~. 
tln.do um asswnpto do orçam~nto do i,mperio. 

O Sn. CANTÃO :-Não tive occasião de fallar 
no orçamento. ·do imperio·; VV. EEil:. ·me~ 
teram-nos . a rolha na · falia do throno que
tambem _dava ellli.ejo . para tratar-se deste aa-.. 
aumpto ; deixem, pois, qua eu. aproveite. esta· 
opporturiidade.para tratar de assnmptoe lmpor
tantes, como este. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 00:30+ Pág ina 13 de 28 

60 Se5Sâo em 21 de Agosto de i882 

SI". jll:eaidente:; um empregado <la ihesoararia bl"llda.spelo nobre depatado pelo Rio de Janeiro, 
do Pal'á, que infelizmente desmanrlou-s~, ds- o Sr. Andrada .Figu';ii'a, ha ()Ull'll.~ .que, ~m
fraudoll. .a fazend~ e afi.o.a.l foi procesaa.do, mas <tuanto - menor i!Se1.la., uio sio, to&avis., p&r& 
que hqje é faU~o, deixou· alguns ben5, _de desprezar. (Apoiados.) 
q1111.a. theaour~r1o. tomou conta. e que colllOlu<- Or&, Sr. presidente, l>a uma economia. que se 
tom e~:~> tGrrenos e predios. podia. fe.zcr, e não de pequena qnantis., 110 con-

Lembro S.> nobr& ministro .que será. con~e- sumo do papel das rej)artiç~. · 
niente a venda destes terreruw, porque dahi A11 t"G;,artições gastarn no expe<Üen~ da ta
pl'llri~a uma pequena, é v-<!rdade, mas sempre rifa papel de linho, que custa 16$, 18$ e 20$ a 
11ri ;uma inde..l.tnizaçii.o da. importa.neia. em rB!Ima, qu mdo para este .... rviço ordina.ri<> podia. 
qll4 .for.a.m defraudados .os cofres pt>blicOil- servir ~ l'o.pal d<> ?.l.godã.G, q oe casta 5$ on 6$ 

Eatão -est&ll terreoos alli devolutas. sem pro- a resma; e oma. <litf<~ren·ça. d~te p~eQO na gre.n
da&ire:n couaa alguma. Nem silo edifiêa.dos por dequ:mtida<le de papel qu~. se ga~ta em tot!as 
par-tic11lares, corno, aconteceria. si o governo <ls as repartições pul>licaa do 1mperio me parece 
van.d.esaa, nem o governo oa .aproveita pa.ra que daria um .. economia nãJ pequel!IL. (Apo~ 
eousa .o.Jg.um.s. • d:os.) 

B~~o na. Europ~~o, Sr. presidente; algnns :ps.i~es Todos nós temos vimo o lu:!to .que têm ell'taa 
que au<erem grandes r ,ndimentoa das sll8s repartições, as qll.aes empregam papel ·de 
mattas, como por exem.l'lo, a França> a Pr !lBsia linho muito fino com monogrs.mma.s, com em
o·ontroe paizos. · bleml>• e outl•OiiJ cliatinetivoo, em que .fie vê at-4 

'Creio que ta.mbem poderia mos auferir não impresso o nome.da repart~ão a q ~e per.t.enee. 
pegueno rendimento das nossas mattas. E tudo isto custa dinheiro. (Apoia4os.) 

N!oeli o l!ysL~ma 18. .;dopte.do, mas o governo Pois bem, Sr. presidente, quando 0 governo 
t•rocoderia. muito bem si ma11das;e estudar esta fecha os olhos a e•te verúadairo ile•perdicio e 
Nll'l~J!plo, var como s' pro~edo n~ Europa, a l o!ltros, n.ega-noso noees~rió p~ra M provín
manetra por qlle esses estados au,erern esses c1as, ]lOlS o goverao ate n·egou-se a. prestar o 
rand~m.entos, e appli_cal· a tanEo <J.U3nlo fosse seu enc!cs!IG à :garantie. de Juros dada. pela minha 
a~ph:avel e compattvel com as noósas con-. província paraaconstrucção de uma pequem. 
d1•~ti~a. . ·estr"'da de ferro, endosso 'que seóo. sómente 

Ora, si em Franç~. on.le estas mattas são em nominal., porquanto a que a província oft'erece 
poquena. quantidade, dão este resultado, me . é s11fficiente par.a q,ua o ga'l'arno Jli.o ae veja 
p1rece que muito maior deve ser o resultado em emliaraças ~na necessidade de -<leapender 
Obtido por nÕ!I. (~~wtes.) com ella quantia alguc:.a. 
!!~ lembro a tilaa lle mandar· estudar a ma- 0 S • !.úc-Do'i'TIIlLL : _Mas i á n1!gou 1 

n·SJn por·que esses esta.dos· d!! •Europa prooodem B. · . • 
a'l"eelpeito~ .o SR. CA1õTÃo '-:Sim, senhor, e ·ma.ndOtl 

· St·. presidente, tiv-e a honra de 11olicitar por os papeis ao presid'!'Ilte do Pará fl&r& appro'I'Rl' 
meiD da nm :requerimento a. <>piuião do go· os planos provisor.iGS. 
venu~ ~olativata,nte á. conat~ucoão àa ~str ... da. En·tretanto já tive <OCcatÃiÕO de ·mostrar aqui,. 
de· &!rro .fl.o Madein. ·e Ma more, isto aindil. no a necessidade desta. obra. E hoje .~nda aecresee·· 
dmoinie.do ministerio de 21 de J tneiro. O nobre uma circll'lllsta.ncia, que augmenta :a importan. 
Clll:-milli>Btro 'da. agricultura t&ve a bonda.da de -eia della.: é q 119 ·O illwrtrado ·bispo diocesano do 
re-ponder .que o go:verno est wa inclinado a Pa.rá, cujo zelo inc&D$&Vel pela .propaga.çi.o da 
mandar co:lstruir esta estrada ,por meio de in~trueção e da fé em sar. diocese ·ning11em 
empreza a quem garantisse juros e por meio M;11era. ~ue daconheça ••.• 
d~ concnrrencia aberta, depalS que o po~e~ le- 0 S11.. MA.c-'DowEr.L E oUTRos BRS. DJIPUTAnos: 
gielativo antoriza.ss~ ou ~atasse a quantia ne-
c-rir. par~ Oli &~~tudos dessa. e•trade.. -Apoiado. 

lflo ni si o· minil'lta~io de 3 de Julho esttt. O SR. CANTÃo:- .•• acaba de fundar uma.cDo 
n:9tu ·mesmas idéas :; nll. l'nsencia, }lorém, de 1o-nia. orphMJ<Jlogica na estnda. de Braga.nça, e 
algum dos Srs. ministros eu illlel'pello ~ !lebre que é um estabeiaeimenw .dB_g!'&lltle intur~ . 
ooau~>il!!!ÍÍO de orçamento· para que me diga Par:1ce que !Q :gov~~rno -d~Wi.L leva.r -<II!I.•Colltta o 
gvil-é a q>inilo- do governo nesh tuSumpto. .grande serviço prestado por aquelle dig"!lt) :pre
R >no ca.so .. affirmativo desejava saber porque lado ·e a=ilial', "não de outra manell'a, eon· 
:dD 11eiliu .ainda .ao e0'1JG legislativo a decr&- ·correndo ·ao ;nenos pB.l'll: que, a estrada de ·B.ra-
1aolo ·da· l<erba ·necesaari& para os estudos. ,gança · 8. capítal•M Para seJa levMa a elJhlW. 
Pl*l•os. . . {Apoiados,) 

·Não llle ea.nça em chaml\r.a. attançio da. OSR. CB.uz:-A .estrada d~ferrohade'f&-
~mara. ~lll'll. esta obra c?ia imJ?Ortancia e • d d · da fia. do 
re.son'h&clda. por .todos (apozadas), e p:ortanto, zer-se m epeu entem.ente nça gov-erno. 
espero que o nobre relalor da commisSio d11 · O !SR • .CM"'l'l«...,.O que é muito honroso il&l'a 
fazenda me diga hoje ou em outra qualquer nó&, e :a6s t>.L•aenses d""'.emoe ,eaf<lr'ÇI).NI.Ol 
11eeuião algmna consa li.1'Cspeito. · P"r>l qoo .se le~~:e .a e~eito .uma ~br.a·.dest.a im-
li~. pres;dm~e, clama-se ~lli todas· 06 diu portancia sem ser ,preelli.O -q111Hl ~.arno vã em. 

por-ee011omias, ~ niiO t~e que~ mesmo :a.tteuder seu ·.a.uxilio, sem .que -dMpe:ada .com 11lla ·dl!l& 
's1leCM~idallea ilas previneias, 'Jl&rtieu4rmente peqWl'na pareeJ.l&.daa ~a tias qae eJttni.Dl ;p:u:a 
!!a~'Uiinha, alle~ndo falta de mei"'· ·Cl5 cofre&t>11lili~p1'0'1eaientes-d.oucndimantQI! 

1liiM ~ea m.eioa faltam exaotamen~'POl' ÍJilt2. .da proVill<lia .dtJ ,ParA- (Apoi..do.s da respecnoo: 
ae $eODOmia, Além das grandas<!coliOIDi1!.sJem- ~~o.) • · 
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A provincia. já fez o que podia faz.~- em . da. '(ltorineia do Parà não ae dÂ a quántia de 
favor desta ootrada; já gan>.ntill o juro de"'7°/o 60:000$, não- p;>ra satisfaw:o~ luxo•, mas, verda.. 
da importancia. que fàr empregada na. eon- deiras MMIISidades. 
strucção delli : mas. pa.ra maior aegura~ ou Reconheço que ~to11 talvez incoznmodsndo 
p&l"& maio~ facilidaie na acq uisiçàl> dos capi- aos nobras deputa.d.Js com este asàuillplo {tlão 
taes, pOl." isso qtJ.e o ll<lJre deputado sabe que apoiados)~ e então vou terminar porque o 
até certo tempo as prcvin~ia• não goz"'va.m do nobre ~elator di> oomtni ;s!í<> de fuenda m.W
credito. principalmente no estrangeiro, no f stou desejos de ~r após da mim, e aa., &Il
eontrato ~J_Ue o presidente-celebrou com 01 eon- nuindo a.os s :us desejos, sento-me; m~s n'o o 
ceasiona.r•os inseriu-se a. eondiçà:o do governo farei sem a.iud~ WD& yez insist1r para que 
reforÇAr e••a gar .ntia, o ctue ~o era favores- aejlm atteudidas as ju .. t;.a !'eclam•çõe• da.•pl"'o 
peeial para o Pará, poJ"qoa já o tiaha fl ito a vinciaa, recordando o seguinte penoamento do 
ouuoa.s ptovincias, e eatava habili~o para. iaso COUliGlbeu·o Baetoe: 
por uma. qnanLia votada para esse fun. O go- c . A justiva é .a allll& da aocied•de. Como 
veruo mandou fazer o exame e estudos necea- quan.do a. e.lma sepaz-a-•e do CO:'pO.-Gale se de
aarioa tendo prova e demon&lração de q_ue a compõe, aMim q ~&ndo f.lta a ju.tiç& a ooeie• 
estrada. pmdnziria uãll só oa 4 •lo como era na- dadc esta de«Wgan i2,.__..., e perece. • . 
cessario pa""- que o gover110<leae o oau endos'lO Será m elb.or dizer-se, bem .fi~ e~,da que, imi
a 6S$a empre%a; mas 6 ofo, de maneira que t>.ndo o general que ae deixou sorprender, eu 
'}nando meowo o gu.,.,..no Í088e obri~ a ir · wlo pensei. .. . 
em aoecorro da província Dão garo.ntiria mais Tenho concluido. (Muito bo;m, m10-ifo bem. 
do que i •lo· . O orador i {elicillldo.) 

Mas nada disto serviu, o governo andou fa-
zendo n gigajogn que coatuma fazer com as o Sr. Antonio de Siqu.eiJ:"a 
províncias, a.til que afinal re110lve11 alto dar o proullUcioa um diocou-110 qu& publicare moa de~ 
seu concurso_ pois. 

A provincia porém felitmente vai realiur ·. São Edas, apoiadas e postas en: discn!85o '-11 
a obra, mostrando assim maia uma vez as suas seguintes 
força '• a sua vitalidade e os r ecurso ' -da qae 
<lia põe, para ·que se niO venha dizer que o norte 
e principalmente a pro,,incia do Pará não eon
~rre para o rendimento do Rstado com a quantia 
tgual a. que recebe. 

Eu d~ssjava. oa'lir do nobre depuhdo pelo Rio 
de Janeiro, cajo caracter respeito e a cuj~ illus
tração me cu-rvo, a demonstração que nos pro
metteu. de ~tJ.e as provinoias go.s\am mais 
do que rendem. . 

O Sa. ÀN~RAD:E: FJGIJ1llllA da um apar~. 
O Sa. Cu.--rlo ' - .Não do aa provinohu 'lu• 

gastam, aão os abusos do governo., é a m&D&ll"& 
por que se gasta, e si algumas proVÍllcias gaatam 
mais do q_ue o que rendem; com e&r1eza nio 
está. nesse awnero a do Parà. O nobre de
putado não me aponta 11() Parll., aenlio a eompa• 
nhia do Amazon&s, que s~rve a doaa J>rorineiaa, 
outra em preza auxiliada, ou aahvencioo.ada pelo 
governo. 

0 SR. AN»!Ul>E FIGOllllU dá um aparte. 

O SR. CANTÃo :-Consider&da dessa · .JQaneira 
a apreciação do nobre deputado, não, dei:J:!I- de 
!ler justa. 

O Sa. AHI>lUI>E FlooEIRA d& am aparte. 

O Sa. C~rÃo :-Mas o nobre deputado ha. de 
pertnittir que não concorde 00111 eeta aua apre-
ciação. Eu não digo que na. cõrte não se devam 
fazer certas despezas, é_a. capital do lmperio, 
deTe representar em ~ior escala a civil1sa.ção 
e o adia.nta.mento do nosso- pai~; mas nÃO se 
venha dizer que ella gasta menos -P'O?Orcio
na.lmente do ·:a as provincial!, porq.ue ha. na 
COrtO despezas auperfluas, Vet'da.d •i1:0 lUXO, 
emquanto qae nas pro,.incias Jlãc> ae attende ao 
necessa.rio- Ballta dizer qae na eõrte gaatam·•~ 
i .200:000$ com. o 4Utbellezll:meuto de uma praça., 
IID pa.ssll que para. um estabelecimento publico 

Emenda$ 

Ao § i9-Augm"nle·se a quantia. necessaria 
pa.~a elevação da the.souraria de S. Pa11lo li 2• 
cla""e da i~ ordem- . 

Ao § 22-R •stabeleça-$e a verba com a. dotaçlo 
pcdid~ 1:a proposta do go:verno, 

Ao § 24-Substit uam-se as pahnas-·&iuti· 
!lllndo-se a. verba, etc., até-a bem.da maior es.;, 
peci6 ;a.çio da despeza-pe!as aegllintea-ele
vando-se a v erba de accórdo com o peJido para 
1883-1884. 

Ao§ 30-Angmente-se a qu,a.n~ c1e -60:000$ 
para. um edüicio destillado & eaiu. eco nolllica. e 
IDDDLe de aoccorro. 

Paço da camars. 2i de Ag1lrio de :1.882.
ktto,.•o de S~inz. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

· InterpeUaÇão do Sr. Tarquillio de Souza IID 
Sr. minütro dn jastiça. 

B' lida a seguinte 

I nterpe~laç<to 

. c Requeiro qne se marque dia e hora pM'& in· 
.al'J)ellar o Sr. ministro da justiça sobre o te-
guinte : · 

.:lo 

.,. c Si o governo aceita, para servir de baae i 
~seue~~ãe dEsta augu8tll. eamaM, o pl'Ojecto de 
eodigo civil, orgaíli1.a.do J>!llO Ur. Joaquim .Fe
lieio dos Santos, ~- offerectdo arxa s~ssilo de 24 de 
Março de CO~)"'lnioií ·anno pelos Sra. d •putadol 
Antonio F"elleio dos Santoa, Matta. Maeh \do • 
otJ.ttOS pará ser &_p]1rovade e_ a9J'Vir oomo _cocligo 
civildo ~"o. 
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··No caso negativo, o que pretellde fazer o go
verno no intuito de aenvnt' a elaboração de 
outro _projecio de _codigo civil que? conv~rtido 
em !et, possa sattsfs.zer á urgente ·necessidade 
que tem o p .. iz des~e irnportantiesimo ramo de 
legislaçlo.-Tar2uinio de Sou.m. , 

·o Sr. Tarquin.io de Souza. 
aiO tendo tido a ·palavra na discussão do voto 
de traça, .. foi ob!"igado a dirigir no Sr. ministro 
da justiça ess" interpellação que pass~ a des
envolver, parecen1o-ilie que ella se reeom
menla pala magnitude de seu objecto. 

De•eja i!o.ber si o governo a.ceito. o codigo 
civil organiza lo pelo Dr. Joaljuim Feliei' dos 
Santos e apresentado ã camata em sessão de 
24 de Março ; e, no caso negativo,- o que o 
governo pretende fazer no. intuito de activar a 
ela.boraÇ'o.o de outro pr<>jecto, qu& convertido 
em bi pos!!a satisfa•er essa 11rgenle necessi
dade de nossa. leg-islação. 

Ha pJueos dias teve a camara uma sessão 
consag rada :is bellas-artes e assim não lhe le
vará a mal que se oceupa tambem de um mo
numento 'dP. a.rch i~ctuta mais ~ndiosa do 
que a de todos os monumento• da arte antip 
e moderna. Rerere-se ao codigo civil •1ue e a 
expressAo do direilo, e o direito em acção é 
o. justiça, e o. justiça ó a maior necessidade 
dos J10VOs, a di vida mais iinpel"iosa dos poderes 
pubheoe. Sendo bra2ihiro, estremecendo s. sua 
pa.tria, não póde o orador dei:ur de lamentar 
a prostrsção moral em q ue se acha o Brazil. 
Ha muitoe kilometroa de li<thss ferre:.s, o te
legra.pho li:-a. a maior p~rte d:>.s províncias, 
·est reita lido ·· os l •ços de uni§o e fraternidade 
·entre ellas, ha. :f!rOireseo llllterial; mao sob o 
ponto de vista intelleetual ie moral é forç:l
rece))lheeer qge vamo• em plena. dscadsncia. 
· ' Em 18-22, época llte~r>orave~ para. todos os bra
zileiro3, f z-a ' a. indepeodeneia. politica. ·mas 
60 annos têm decorrido dessa data, ·e o Braz i! 
é aind& regido pela legial .. çiío.portugneza., que 
alilia já nito vigors. em Por~l. . 

Oa livros qu& trat&Dl desso. legislação sãO 
edi~adoa em Portuga}. para serem vandid011 no 
Brazil. . 

A legiol~9ão de um. povo não é obrti para ser 
feita ·nem ein dia, .nein em mezes. e por i sso o 
.legislador tonstituinte de 1823 determi.Mu.que 
a legialação que re~t. o Bra.zil nessa data eon
~inull&ie a vig 'nr: emqua.nloníio ae organizasse 
novo codigo civil. Nesss tempo, ports.nto, jà o 
hgiale.dor se preocupa-n. .c~m essa. neoessida.:le, 
q-q_e .viesse. satisfazer melhor. as aspirações do 
pili. ' . ~ 

A constituição no . § 18 art. l~ assegurou 
aos brazileiros a organizt~çio de um oodigo 
çivil. e penal fa.ndado nas solidas baseg da jus
tiça e da equidade. A aeguuda.. parte dessa pro
mesilt. ·foi earufeita_ no ~go criminal qne-: 
_lautos.elogi.()s tem mere~ido,na: culta ~uro~; 
O .9-ue · porem se !e!" fe1to Jl&l"a _;um_prxn. P":~ 
tn~ j)arte· da prome~a do ·legisb:dor eonsti~ 
tninte l · · · . ·· · · ··,._,_ . ·· · · 
· 'AI primeiras tentativaii . pára. !L organizaçfo 

de lltll codige civil dattm de il!55;·época em 

9-ue o conselheiro Nabuco, de •a.udosa memoriá, 
mcumbia ~ um diati.ncto jurisconstil to !L coxso
lida~ão da.a leis civis. 

Esse trabalho devia. preceder uma. codificação 
mais completa que pudesse satisfazer as a.spi
rações do paiz e pór a sua legislação de a.ceôrdo 
com as suas instituiç~es. 

A leg'slação de um povo ·nio é uma creação 
arbitraria; mas. como b&m disse um publicista 
belga, uma vegetação natut-al que t em suas 
raill&l! na na.ção. . 

Aquelle iU.aLre juriBconsuHo desempenhou A 
sua missãe e pelo seu · trabalho foi logo apon
tado como o mais apto para a. redg,eoão Je um 
eodigo civil. O seu livro de consolidação das 
leis civis, 'tornou-se logo um manual, não sô 
para os estud~n,tes, como para os meatree, para 
os advogados e para o• juizes. 

Em 1858, o govern~ foi autorizado a nomear 
um jurisejoaulto que eonfeccion!LSse o projecto 
rlo codigo civil, <[Ue seria depois revisto por 
uma commis•ão de jtU"iscon$ultos, presidida. 
por um cona~lheiro de estado. 

Alguns annoJ depois eua commiss1io íoi no
meada, não para rever o project? do codigo, 
mas um cs~ q_ue o Sr. Teixeira de Freitas 
enteujeu dever publicar, para, como olle disse, 
depurar as suas idéas e fazer a. si mesmo a. ne
cessa.ria. critica . 

A commissão, porem, não concluiu o seu tra
balho, porque, meze • depoi~, ou por motivo de 
nlio se tratar do p~ojecto d~ colig~ ou pela 
g uerra. do Para::-uay, que fez ·ausentar-se o Im" 
per1.dor, foi ella disaolvida. · 

DepJis disso não se cuiiou maia do co:ligo 
civil, e os dilfercnte3 ministros que s e succe
deram na p.1sta da jnstiç.a apenas se O~.!".upa
ram d ,Jie para lamentar a sua falta. 
Semelb.~nte situa~ão continuou até que o il· 

lustre juriscoasnlto incumbido do projecto, 
tend' modi6c·tdo o plano do- seu trabalho,. foi 
dispensado pelo go-..erno. 
. Em i 872. porém, o ministro da justiça, con
selheiro Duarte de Azevedo, contratou, com o 
conselheiro No.buco a rad..eçio de outro proj~cto 
de codigo civil, que devia ser apr$S&nt&do no 
prazo de cinco annos. 

A nomea.91!o nlto podia. 8er melhor; Mas esse 
contra~o maUogrou-se por um motivo que ·o ora· 
dor del?lora, e a110im voltou-~e ao ponto da par
tida. •. 

A morte do coli.Selheiro Nabueo coincidiu 
com a ehvação do partida libenl a.o poder. 
Pergunta nest& ponto o Ol'll.dor o que tem feito a: 
situação to. respeito desse importante trabalho 
do codigo civil. Os dou• primeiros ministros da 
justiça apenas lamentaram aquelle passamanto, 
parecendo d~mittir do governo toda a iniciativa 
na con!ecç§o delllle trabalho. · 

Uma cireumstancia feliz veiu entretanto d&a
pertar. o governo do .BOrnno em -!lu e dor:mill.. 
Um bruilciro·distÍIICto veiu de M1n.ut com· um 
projecto de codigo civil, chamou a. a.ttenção do 
governo para o seu t~balb.o. Nomeoo. entã_o o 
g~verno ·uma comm.isaão _de 5 membros pa.ra -dar_ 
p;~recer s·abre esae projecto ·e di,.~r ? i podia. 
ser't'ir d~ base a n111a. discu•sio m&.is. franca. A 
eom.zniâsãô foi composta de j~fsconsultos .mui
to competentes, e si alguma eensàra o ol"ador -
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tivesse de fazer ao gover'no seria ~ela e>:elusão 
nelle me magistrados. Foram ·ro.ag1strados que 
compuz~ra m na. sua maioria a commissão ~ue 
que redigiu o Mdigo civil francex. 

A commissão nomea.da pelo governo emittiu 
um parecer lisongeiro solJr<: o projecto offere
cido pelo Dr. Felioio do.s Santos, parecer que o 
orador não apt"eci.a por lllingus. de tempo, mas 
'1 ue dissipou as esperanças do ter o Braúl em 
breire lllll Codigo Civil. O ministro da justiça, 
acceitando osse ·parecer, converteu a commissao 
de provieoria que era, em per!Il&nente, incum
bindo-a. de fazer um projecto que fos'e apre
sentado mais tard~ ao parlamento ; nem aceitou 
() projecto do Dr. Felicio dos s,.ntos, nem deu 
b~at~nte fot"Ça ti commissão para continu.al' nos 
seus trabalhos de revisão. 

O resultado foi Be'Para.rem-ss da eommiss.lo 
o Dr. Felieio. dos Santos que se retirou para a 
sua província, o Dr. Justino de Andra.d~, que 
volt.ou va.ra a faoulda.de de 5- Pllulo, que tantD 
iUilstl'll., e o Sr.eonselheiro Ribas, que não con
tinuar:'. a fazer parte della. 

Os outros dous mambtoa da commhsão,os Srs. 
conselheiro Lafayette e Dr. Ferreira Vianna, 
occup~m-se assiduamente nos tralJalhos parla.
mentares. 

Resta apenas o Dr. Coelho Rodrigues 4ue 
continua a trabalhar 'constantemente. Foi de
pois dissolvida ã commissao, que o ministro do 
gabinete de 2i de Jaooiro teve a ingenuidade de 
dizer â camara. que os trabalhos do Cadigo 
Civil proseguia.m. 

Em vistas dessas occurrencias entendeu o 
orador qne seria conveniente ouvir a palavra 
Elo gover.do, essa po.le.vra mysteriosa, que coa
sJla. ainda me amo quando se tenba. certeza de 
"'ue não será cumprida. 

Diga.-lb.e, portanto, o nobre ministro da jus· 
tiça o 'lu e prd·mde fa~er o governo. Acce1ta o 
projeeto do Dr. Felieio dos Santos jà apreaen
tado à ca.mara por Ulll membro da maioria. ~ 

Si o acceita, por que o não faz entrar em 
cliscusss.o 1 

Si o governo, e esta e a segunda parte da 
interpellaçiio, não a.eceita o .Projaeto do Dr. Fe-
licio dos Santos, porque deixa de completar a 
commissão permanente 1 

Por que ra~ não lhe activa os tr&balhos ~ 
. PaNee que nesta questão. dó codigo civil 

lla o qua o nobre ex-presidente do eonselho 
chamou "ea. veira de burro:> ; nada se faz. 
Não considera o orador que o cJ.di.go civil seja 
trabalh3 tão difficil que o Brazil não possa 
te l-o. 

Quando se confeccionou o .codi:ro-Na.poleão, 
não havia em França os mesmos ma.teriaes q lle 
hoje ha. colligidos no Brazil; entretanto foi feito 
em quatro mezes. · 

Receia muito o ora.dor qua com eaoao delongas 
passe o Brasil pela humilhação de importar do 
estrngeiro o seu codigo civil: A palavra do 
•obre ~inistro póde tranquilizal-o. 

Com que r~=o~ pretende S. Ex. levar a 
~'>ffeito esse trabalho, Cl!,8() queil'a realizai-o ~ 
A commiasão é gratuita, mas não acredita o 
orador que haja no Bra.zil jurisconsultos 
tão ricos que a9 empreguem na confec~ão de 
um codigo ci"Vil B9m. l'Cmunera<;ã.o à.lguiíla. 

Ainda. ha pouco o governo pedi11 11m cradito de 
60:000$ para. a obs"rvaçiio· ·da passagem de 
Venus pelo disco solar, e entretanto parece 
quer~r obter gratuitamente ·a confeccão do 
codigo. 

Acha S. Ex.: que ainda é cedo para ter o 
Braúl um codigo eiYil1 Entende S. El<. que 
" no= legislação civil não precioa ser rafor
mada em ·muitos pontos1 A esse respeito faz 
algumas considerações sobre o nosso direito· 
civü, citando, por exemplo, a ma.teria d<:. posse, 
de uaufructo, de servidão e outras, a respeito 
Jas qua·'s n9.o diz a no""" legislação nm:t pl'la
vra. ll' certo que a lJi manda que noa casos 
omissos se recorra ao direito romano, mas a 
interpretação desse direito é muito arbitraria. 
A bo:t l'3Zào a q ne se refere a lei, pódc ser 
muitas vezes a conveniencia d?s julgadores. 
No que se refere ao direito ~ivil das mulheres, 
mostra o orador que a noasa, legislação 'está. 
muito atra.z.ad:t.. 

Concluindo, pedo ao nobre mini•tro 'lue com 
toda a franqueza d~eb.re d camarn. o que. pre
tende fazer o govBrno, e espera que S. Ex. a 
tranquillise sobre a promulg·ação de um codigo 
civil. R ecorda a.o nobre mínietro as palavras do 
illustr~ Portalis : « é pela legislaçii~ de um 
povo que se póde aferir do grão de civilisaçâo 
a que elle tem chegado. » . 

O SR. ILnliFON'O DE ARA.UJo (pela ordem) 
pede, e a camara concede, prorogação de hora 
até se ou vir o S1·. ministro da justiça. 

O Sr. Ferreira de Moura (mi
nistro da justiça):- A ca.mara cnrio!'W. e at
tenta aca.!>a. de ouvir a~ largas considerações do 
nobre deputado polo Rio Grande do Norte, li.cerc& 
do assumpt.o da sua interpellação. 

S. Ex. é e;;peci:ilista e mesmo autoridade na 
materia, pois exerce, c 'mo sallemos, wm geral 
apphosJ, uma cadeira de direito civil na fa
<mldade do Recif~. 

Sou o primeiro a acompanhal~o nas suas· 
justss aprecie.çõ~s. entendendo, com S. Ex., que 
o paiz necessita urgentemente de· um codig:o 
civil, e crdo que é unanime o parecer do p:m 
o. este respeito. (Apoiados.) 

Todavia S. Ex., tratandJ de divers~s 1•ontos, 
foi um pouco injush no seu juizo ácerca <la 
eomrnissão a que se referiu. 

A cominiasão não foi diasohida ; eatâ redil· 
zida a. tres membros. Destes, dou• fazem pa.rte 
do parlamento, um como deputado e outro como 
senador. S. Ex. sabe que os tJ·,.balhos .parla· 
mentares preferem a todos os outl"08 (apoiados); 
c, pois, o governo aguarda· o ene<~rramé.nto da 
sessão para completar a eomrnissão, nomeando 
mais dons membros, e espera que ella. dà o tra
ba.llio do codigo no principio da sessão vindoura. 

.A' vista. disto, :S. Ex. deve concordar em qae, 
11i o gov&rJJ.o não dissolveu a. corrunissão, que é 
composta dos ma.is Ülustres juriscoD.Sultos. 
(Apqiarlos) ••• 

O SR. T.!.RQlllisiO DE SouzA:- Fui o primeiro 
·~r fuzer-lhes ju!tÍça. . . . 

O Sa- ·~Êuu. DE MouR~o. (ministro- d~ 
justiÇa): . .;_~ •. é,porq ue tenciona aeeitar o seu 
trabalho~ 
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o Sr. Dr. Felicio doa Santoo oJferoeou olguno Bariio do Ançagy, Bs.rio de AMdia, Diana, 
aponta.me nto.a qu~ vie~~ a esta. c!'mar.a , ~&.ra. o Rodrign~a Lima, AíTongo Celso Jn.ni.or, L~c&rd.A 
projecto do e od•go cml . S<>u o pl'llllelro & Werneck. . 
loa va.l-<> pelo trabalho s::ientüioo. "'-"" e11.tenclo A's H homs o !55 minnll>fl, ach&ndo-so pr.,. 
que nlo està bem ao ~verno aoeil al-o sem que. aontoo 65 Sre. deputadoo, o $r. presidente 
o d a commii3:3ã.o e&tOJ[I, e oneluido, :visto que a]Jte a seasio . 
eU~ deu Ulll jui11o 10b eMC mearuó tu.balho. Comp&_recem, depois de aberta a ee!do O 
ES~:pero~ poia, como ~. ~ -.pt".:&ea.lação do .R!nda deot.ro da-bora regimental, OIJ Srs. Coelho 

trabalho da ·COmmlsstto, ~:\P submet~et .. o á ·ca.mpOiit Tu;l"L1_Uinio d& s.,u:z;.=.. Ma.noel Carlol, 
a preciação do corpo legu;la.tiyo, mas. si a. Bar.io_d tGnaby, P "'re-lti, Joesé·MAri.an.no, Gou
eama.ra na aua alLã aàbedoria. ent.end ·r que o· çnlv.es F}rt"eira, &2ert-& d., Men :.tes, Antonio 
t!-•b:l.lbo do ir. Sr. Dr . Felicio do• Santo• é P into, S<>Uza Leão, S'lv& Mofra1 Folisb" lo' 
sufiicieutente p~r.e. l~n•a.nt;a.r o debate da. eon- &dolpbo Dant3.S, F rancisco Sodre e Carneiro 
fec<)'lo do codigo c itil, o gover.no noo faró;diolo da Cunlla. 
41u.e»tão. Comparecem. t6ra da hora. regi.menb.l, os Sre . 

E • o q ue tsnhG ~ d:izer- • (M1úto bem.) 1 Ab lardo- d~ Bri to, tchóa. Cintrt.. , And.rade Fi-
A dlsc.asdo fica. adiada peb. hora. ~U&tt'a., Co&.o. P1nw. ~BO!"S~nolle T&ttDtl)', Pa~ 

O. Sa. p . .............. ~ ~a· a 
50

· ~u' o'• orde .. ·' de hao de Souza. Sera.phtt:o, ezerra. Ca.valca.nh., 
~ ·o ...,. ........... ~ "" ..... ... """' .... Alu ro Caminha, )1tt.elel, F. 8elitn.ri t), T . H:en-

di& para 22 de Agosto <le i 8á2: r iques; Meton, Felloio Ma &-atos, Vaz de 
i • parte ~ello, So01.., Carvalho, Alves de Araujo, Ge

n&ro.l!!o- Maques e P3.-uto. Se>uz:.. 
. Continu_s.~.lo da. Sa. diac.unio dG orç.a.~ento d.s. 
faz'!·nda. 

Aa mater ia.a de!i.go.ada' para a ta. pa.rte da 
ordem do dia 21. 

2> po•t• (ás 2 ij2 horas ou antes) 

· Cantinuaçlfo tj.a. 21'- di.;eussio da r eceita. ger!Ll 
:Elo lw t~ crio. 

AJ:J materia., desi.gnad..l.!l pan n. 2J. parto da. 
ordem do ài• H . 

A CT..a. PA 55-- II:ES$ÃO.JIM 22· DE' AGOB'lO DE f8S2 

Pre#clenâa dl) S'i'. Lima Duarts 

sunnv.ruo.- ·~l!kblUU.- U!'Q'&Deia d o Sr . h Vt Rtio 
AllU.--ii!..e~ oo Dt.l.- Orp.amc ato da Iuec.da. nts
c:.ur lu du S r . lSseu.g[)()l)e 1'ai\Da)'-- Orçat'I'J&I'l((l da rt 

-ll~l t& . Dise urlj.o 110 Sr . Caudido dt OJiulr~--Jrd&.m tio 
4i4. pol.lil13 4~ .&gC:.SW (1.1)-1881 . 

A ·s i 1 horaw, fl!i ta ~ cQ.run~da. acham-se pl'e
sente8~ o~ Srs. Lima. Dnarto, Matta. .Macbado, 
l't.ibaíro de Júe.nezêt, Leopoldo Cnnha, B!Wson, 
Viein de Andrade Antonio d!! Si.qu6irs, Bs
pind ola. C~'·a.lho h,;ze nde, Theophllo~ Vian n ... 
Va.z, S in"'d, Ja,~encio Al veJ. C.amat"go, Rodri
go.ee J unior, Candido de Oliveira. Bado da 
EsLaneia , lgnacio Martins, A lfredo Cb.a.ves, 
Almeida Oliveira , Ribas, Goaç .lves de Carvalho, 
Salns tiano, Cantiio, ll.$U.bon., Bnlblles, Olym
pio Vall~tdlo, Aristide! Spinbla., Ba rão da. Leó
poldíoa., Cruz GouvOO.,Mac-D.>well, Ül'uz, Pa.aso~ 
Mir<1nda, Rodrigues Peitoto,Ca:rneiro da Roch.a, 
B.,.lio de C..ninde, R<!go Barros, Almeida Pe
r e, r-a. e Ulyeece Via nna. . 

_ Compa:ecem dopais da efu>.m...Ja, os Srs. 
Sil'va Mara,, G'?rnes de C:o.s~ro, J.ião P e:nido, Al
cofora.do, SilvlAno Brandtto, Me.rLim Franci:sco 
Junior t Jos_9 Pompe.u. }1a.no r~l Por telb., Za.ma~ 
Soare11~ Pntco P~roJ.iso, Souza Queirot Junior. 
lldof~noo ~e Ar1ujo, .B~&o d<! Yill.a. da Barra; 
ArAUJo .. Pinh~. Gemtnt:ano, Joag,uim T&'rar es. 
'Franklin Dona., Pompeu, H$JU.&quc M.arqo.ea~ 

~"a.ha.l',ll, c ·m oa\13& pa.r tieip \da, os SrS' . 
.Adriap~ Pimentel, Augoa:to Fleury~ C tetello 
Bran~o; Ferreira Vianna., .Jolo C:teta.o.o, Mo. 
rei~ de ;Barros, Mon t mdon e P&reira. da. Silva.. 

Faltam, ~m ea.un participada, os Srs. 
Almeida Noguei r3., A..:fon~ P euns., Ccntagom., 
Fetna'ndoi do Oli\·eira, .Ma !"tim F ranGisoo Fi
lho, Penira. O::lbr.al . Prado Pim.Gntel, Ruy Ba.r
bo$& e Duque- Estrada."Toi:xai.ra . 

E' iid&, posta em d i5eutn:i:> e :~.pprovll~ aero 
deba te o. act~ da sess;l() d~ 21 de Agosto cor-
rente. 

O S:a. {o SEORJ:T.uno dli oontt. do sogninte 

i!X.PED!ENTE 
Offieios: 
Do minl.,tedo dOJJ. :negocios da. j c.B tiça, Ue ·t8 

dn .4g01!!1l.o eorreute, rem! Uendo. em addlta.meu• 
to ao '-Viso de 3 de Ju.Dho ultimo .. a. có:>ia. do 
offie~o em que o jo.iz Qe direito da COOlarca do 
Jo&.z.e iro. na pruYinci& da 8 ~h ia.. cam.mu.nica 
ter o promotor pablico dado denuncia contra. 01 
culpados d&. sub~ra.cção do livro d'J ret~t.üo d.os · 
j u.r-.a.~~ d) "termo de Sento ScL-.A.' quem fez:'
requJstç!o. 
. - Do Sr. i • oeeret<>rio do •en.>do, de 21 de 
Agosto e\>rreut e, comrnunie!lndo que constou 
ao senado terem sido sanceiona.da.s a.s reso lu
ções da. a.zaBmblé& ·geral, r&la.tivo., â. c "~D~saio 
de m"ltrlculas ern qua.lquer ~ {li,.Cul:t~de~ do 
i mperio, dos estudantf.s Agilio de Vilhboim, 
Jo&éde Barro.Wonde<ley Mendonça, Francisco 
Florio Loal o do eidadio porlngnu Luiz Au
guslo dG S~ Godolphlm e Ca• trÕ. - Inteirada. 

S!o l idao e appr ovad011 os seguint~a 

Pareccret 
1882 - N. 246 

2• Blli!l•1o 

Prettnçilo il• Forlt,.cito J osJ dos Santos e 
outrôs 

·Sobre o r9que~·imento em. que Fortnnat.O Joaé 
dos Santos e outros, por teiro, bedeis e conti .. 
nn011 da facolda.l& de direito de S. Paulo, ped.m 
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(}.SJ". Dr. Felieio doa Santos offereceu alguns 
apo:ritame.ntos q.u.e vi~ a esta cam.ar.a.T ~a.ra o 
projecto do· eo;hgo c1vil. Sou o pnme1ro a 
lou val-o pelo tra:balho aoientifico~ rnas o a tendo 
que não e~til. bem ao governo ace1 tal-o sem que 
o da commissio, esteja coneluido, -visto que 
ella deu um juizo ·sob e~se mesmo-tr&balho. 

Espero, pois., com<> disse, a apl" ·SQD tação do 
trabalho da commissão, pan su brnettel-o à 
apreciação do corpo legislativo, mas, si a 
camo.l"a. na. !Mla. alta sabedoriil.-·entend·r que o 
trabalho do Sr. Sr. Dr. Felicio dos Santos é 
·auflicient&nte para levantar o debate da con
fecÇão do codigo c i. vil, o governo :nà<} fará disto 
9uestão. · 

E' o que tenh9 a dizer • (Muito bem.) 
A di•cussão fica adiada pela hora~ 
O Sa. PIU!SIMNTE dá a. seguinte ordem de 

dia para 22 de Agosto d.e 1882: 

i• parte 

Coii.tinuação da s~ di.scassão do orçameuto da. 
faz'1I!ds. 

As ma terias desiznadas para. a i a parte da 
ordem do dia 2i. 

2;>. pa~te (ds 2 i/2 ho~as ou a>ttes) 

Continuação da 2• discussão da receita geral 
ào lmperio. 

As mataria~ deoig nadi< para a 2" parte da 
ordem do dia :li. 

Levant~-se a sessãs- as horas da ta.rde. 

~ 

ACT.!. DA 55• Sl!:SSÃO EX 22 DE .I.&OS'l'Q DE 1682 

Presid.encia da Sr. Lima. lJutrrt~ 

. SIJMM.\.B.IO.- B't!'EIHENTIS. - Urgoneia. do s~. ltl1'CtldO 

Alfos.-uauEll no DU..-- Orçamento da. fàzeoda. :Ois~ 
enrsa d() Sr. Escra.gaol!o TatHlaf. - Orç.amanfo d.;~. re
ceita.. Diseurso do Sr. Candido tlo Oli~cira.-Ordom do 
dia para :2:3 cl'B Ag<Jsto de :188~. 

A's H b.or~<~. feita a chamada !1-Cham-se pre
sentes, os Sra. Lirna Duat·te, Malta Machado, 
Jtibeíro de lllenezes, Leopoldo C<tnha, Baason, 
Vieira de .~ndrade, Antouie d~ Siqueira, Es
pindola, Carvalho Rezend '• Theophllo, Vianna 
Vaz, Sinval, Javencio Alves , Camargo, Rodri~ 
gues Junior, Candido de OliveinL, B&.roo da 
Estaneia, lgD.acio Martins, Alfredo Chaveg, 
Almeida. Oliveira. Ribas, Goa~ .lves de Carvalho, 
S9.lusti&no. Cdntão, Ratisbotn, Bnlh11as, Olym
pio VaLI. dão, Aristides Spinola, Barão· da Leo
poldina, Cruz-Gou,re&,Mac-D.rwell, Cruz. Passos 
Miranda_, Rodrigues Perroto,Carneiro da Roeha, 
Barão- de Can indé, Rego Barros, Almeidll. Pe
m~ira e V1ysa~a Vianna;. 

COmparecem depois da ·. chamada, oa Srs. 
Süva Maia, Gomea de Cast!"o, J cão Penido, Al
eoforado. Sil vii-no Brandão, Martim Francisco 
J:unio:t;. Jo~ê Pompeu, ~no4 Portell&.,. Zama~ 
·:~s, Prisco Paraiso. So~·'Qneiroz Jonior', 
llde.~nso- de Araujo, Barão de.. Vi.Ua. da Barra, 
~~in~;. Geminie.no,. !oag_úirll TavatÍIS, 
F: Do=, Pompeu; HeDI'l'iue Marques, 

Barão de Araçagy, Barão de Anadia, Di~>na., 
Ro.!rigues Lima, AtfollliO Celso Junior, Lacerda 
Werneck. 

A's H horas e 55 minnt011·, achando-.;e pre
sent~s 65_, Srs. deputados, o Sr. presidente 
abre a sessão. 

Comparecem, ruípoi~ ;de aberta. a sessão e 
a inda. dent ro da hor-.t regimentalr os s~. Coelho 
Gampos, Tarquinio de S,un., Manoel Carlos, 
Barao d) Gaahy. P~re-tti, Josó. Marianno, Gon
çalve-s F >rreira, R"ezerra d> Menezes, Antonio 
Pint<>; Souza Leiio, S']Va M~fra, Felisb~rto, 
.Rodolpbo Danta~. Fran~isco Sodr& e Carneiro 
da Cunha. 

Comparecem, lóra da liora regimental, os Srs: 
Al> ·!ardo de Brito, Uchóa· Ci ntra, Andrade Fi
gueira, Costa Pinto, EBCI""agnolle Taunay, ?aa
lino de Souza, Serapbáeo, Bezerra CaVltleanti, 
Alvaro Caminha, Maciel, F. 13elisario, T .Hen· 
riqnes, Metori, Felicio dos Santos, Vaz de 
Mello, Souza Carnlho, Alves de Araujo, Ge
neroso Marques e Paula Souz~. 

Faltam, e m. c9.us" partieipqds, os Srs. 
Adriano Pimentel, Augusto Fleury, C1stello 
Bran~o. Ferreira Vianna, João Caetano, Mo
reira de Ba.rros, Mont tndon e Pereira da Silva. 

Falla.m, sem causa. participa1a, os Srs. 
Almeida Nogueira, Affonso Penna, Contagem, 
F&rna.ndes de-Oliveira, Martin1 Francisco Fi
lho, Pereira Cabral, Prado Pimentel, Ruy Ba;r
bosa e Duqne-Estrada T~i.xeira. 

E" lida, posta em discussi> e approvada sem 
debate a ach da sess~o tla 21 de Ago•to cor
rente. 

O Sa. 1 o S:&CRETAII.IO dâ eonb do seguinte 

EXPEDIENTE 
Oflicios: 
Do ministerio dos negocios da juatiça, de 18 

de Agooto corrente, rem~Uendo, em additam&n
to ao aviso de 3 de .lnnho ultimo, a CÓ)Ía do 
offic!o em que o jaiz. dG direito de. comarca. do 
Joazeiro, na provi!lcia da B•hia, eJm.mnniea 
ter o promotor publico dado denuncia contra os 
culpados da. eub~ra.CÇão do livro de r~vísão dos 
jor,.bs d'> termo de Sento -Sê.-A' quem fez a 
requisiçao. 

-Do Sr. 1> secretll.rio do sanado; de 21. de 
.Ago~to cocrefiLe;;.oeOUlmUnicaadÕ "filO 'OODIItoU 
40 senado·' terem sidO aanecionadas as reiiolo.
ções da assembléa geral, relativas a. C?llCeSIIJO 
de m~Itricalas' em qualquer das faculdades do 
imperio, dos; estad~>nt•s Agilio d~ 'Villaboim, 
Jos<i de Barro~ Wanderley Mendonça, Fra.ndsoo 
Floria- LesJ e dO cidadão portaguez Luiz An
gllJ!tod~ S:l. Godolphim e Castro. -Inteirada. 

Slil>' IidoB e ap:provados os seguintes 

Pareceres 

1882-N. 246 
2~ ElliSIIÃO 

Pr-ete'IJiêtiJ rle Fo'rlttnatol ose ã~s S,arttos e 
Olftros 

Sobl"e o- reqaerimento em que FortllD&to José 
QC>s.~litos e 011tros, porteiro, bedeia e eonti
nuor.. dP faculda.de·d~> ilireito de S. l?a.ulo, pedem 
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augmonto de vencimentos, é a commissão de 
pensõe3 c ordenados de p:~.recer qae seja ou1ido 
o governo por ioterrnedio do ministerio do im
perio, enviand<rse-lhe par:l esse fiin o ·referido 
re.1uerimeuto. __ . d - • • • 

Sala d&s commissõês · ém - de Agosto de 
1882.. -II.defonso Jose dB Arat~jo.-Sil..,iano 
Bro,ndao.-Josc Marianno. 

)882-N. 247 

Pretençilo lie lose Rodrigues Leite Pitanga 

A cêmmissão de esta.tistica, Mlonisn<)ão, ca
tecb.ese e eivilis ,çio dos indíos, tendo Gxami
nado a petição do ex-director geral das extinctas 
aldeias dos indios da )11'0\'Ín•:ia d.u Ala.gõas, 
comwendador Jo ,é Rodrignea Laite Pito.nga, 
documento que a acompanha e informação pres
tada. pelo ministerio d!l. agricultura, commercio 
e obra& publicas : 

Consider.lUJ.O, que 0 r,eticionat~O V8lll t•eque
rGl' $0 poder legislativo o p .. gamento de 10:Ull0$ 
oon1 indemnis lÇiio do perdas ê damnos, pro
veaientes da demora, que tem havido no rece· 
bimento de i~ual quan~ia, que o gove~no impe
r ial lhe mandou pagar por a viso de 7 de. Abril 
de 1.816 como indemnhaçl(o da deapczaa por 
elle fútas e serviços prestados para o fim de 
manter os direitos dos indios dartnella província 
na posse da. sesmaria do Urucú, a qual lhes 
fõra dado. como remuneração de oerviços de 
gaerra, conforme declara :> carta régia de 28 
de Janeiro d o 1698; .·,• · 

Coneiderando, qu e a quantia. de fO:OOO$. · 
mandQda pagar pelo governo imperial, como 
indemmsação ao petictonario, deveri~ ubir do 
prodttcto d as rendas a.nnuaes das t ·r ras dos 
mesmos indios arrendadas ou aforadas, rendas 
que a thes<mral'i>!. de fazenda daquella. província 
deveria cobrar, em vista de uma relação fo ~ 
necida pelo engenheiro P -dro de AlbuJuet•qu~ 
Rodrigue•. incumbido em 1876 e 1877 d e f •zer 
os processos de medição e dem,lrcação da,q_u~llas 
terras; 

E' de pareMr que n ada. hA que deferir -por 
parte do _pod.1r fe~islativo, devendo o p3ticiona
rio recorrer do mznisterio d t agricultura, com
mareio e obrJs publie:ts, o qu<U e!ecu tando o 
que propl!e a directoria da agticultura no final 
do seu parocer sobre o asMmpto em questão 
de data de i 4 de Outabro do anno pas~ado; terá 
meios sufflcientes, nrio só para hzer eífectivo o 
pa~prnento da inde10nisação, que o paticionario 
requer desde 1875, como do mais '\U<l reclama 
o. t itulo de prejuhos aupervenientC3, nttonto a 
demora que tom havido em fazer-s1 e!feelivo 
aquelle pagamento orden:ldo desdo i876. 

Sala. das commissõ3s, 21 de Agosto de 1882. 
-José Pompeu,- A.ristidcs 8pinota.- A.u-
gusco Fteury. · 

O Sr. presidente declara que opportuna
men~9 ll<ll'li m:trcado dia e hora. para a discusiilo 
das aoguiutes .i.ntet'l"'llaçoo•, '1.110 slo lidas e fi. 
cam sobre a mesa : 

Requeiro que se marq_ue dia e hora para. di
rigir ao Sr. ministro do 1mperio a seguinte in
terpellaçio. 

Em que data re~ebeu o prasidente do Rio 
Grande do Sul coromunicação da vaga deixada 
na caman dos Srs. deputados pelo Dr. Henri
que Francisco de A vila. 

P ara qua.ndo se aeha. marcada. a eleição afim 
dc ·preencher:.Se essa va.ga.-S. R. 

Sala das eoss~es, 22 de Agosto de i882.-CaY· 
,;alho Re'"~nclo. . 

Requeil'o que se marque dia e hora para in
terpeTb~ o Sr. minifôm da agricultura sobre o 
seg1lin~e: · · 

L• Quti.l a opini~ do go-verno sobre a eon. 
veniench da ianrnediat& eonstrucçllo da eitrllda. 
de ferro do !Y!adeira e M~more ! 

2. • Si o governo pretende l'Galizar essa obra 
e no caso atiirm.a.ti yot ai tem os m.!ios n<ice~ 
sarins ~ 

3.• Si o governo julga ins ufflci ' ntes os estu
do• feitos que serviram de base pata a g~rantia 
de juros e aberlura da O'llni.da 1 

4., o Si o go~orno reeobo11 infortn'\ÇÕGS oobro 
a conservaçãe da estrada de Alcob)ça. na pro
víncia do Parâ ! 

Paço da, d\ camara em 22 de Agosto de 
1882. -G. Crus. 

Considerando, que dcl demora_ no pa~am1nl.o 
nen,huilla eulp" coübe ao -governo,. pro,·in.do 
ella ãe obstacLtlos oppoatos nm· alg ms .pro r1e· 
tarioe áo pag-amento d · s renda!!, os c1uaes nio 
reconhecem os direitos dos índios;, O SR. PRBSIOENTE:- Tem a palavra- o Sr. 

Considerando, 'lue o governo imperial r óde Juvencio Alves. -
usar da beulda.do de v ndcr os terrenos da 
r >feri.la sesm r ia. dos índios, terrenos que O Sr. Juvencio AJ,ves:-sr. pre
estejam desoc :upad03 ou _ illegalmente oeen- sidente, felicito-me po-r vir e'llercer hoje pemnte 
pados ; esta augusta cawwa o mais legitimo e s•grodo 

Considerando, que do prego da .-enda é q~e de -todos os direitos, qual s!ja o dir~ito de de
dovcré. ""'hit• a quanti~ que o gover11o impertal fesa . 
m •nda pa g ar ao peticiouario co.uo indemlli· . Venho sobr~r:nuneira. animado,-pelajustiça da 
eaçio de de •pezas e serviços prestatlos, con· causa. qu~ r:ne proponho a defender. 
forme ja ficoll dito ; _ Pr<ltendo gu .rdar para coro o nobre Barão d l 

Con•iderando, finalment~, que ao governo Vil!a da. B >rrt>, a cujo diacurs<i -vou r&~pondel', 
im~ori~l c~be ainJa. a faculdade do. recnnbe- -todas •e deferancias que são devino.s à !ill& _ 

ccDdo os prejuízos nllega.dos pelo poti -ionario,. ida.de, aos seus satviços e ao se• espirito esel..; 
provenientes da. demora no rec ' bimento da. re tdo. _ 
quantia, qn9 lhe_foi m~ndada abonar, h~ seis Eu serh incapaz, Sr. presidente, de vir de-
anuo•, jul,a1-a Jn$uffie,eo.le e con!l,guLnto· fender· pe,ante _este honrado fltol'h.ment.o UmA 

mente elevai-a como entender de justiça : t causa menos digna ... 
V. IV.-9 
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Os SRS. PRlSCO PAl'LI!So E omR.Ós Sn.s. DE--~- S!g-uíu para a Bab.ia; onde tem !lllmet•osa, e 
PUTA.oos :-Apoiado. importmt~ faruilb, (apoiado$) ond~ goza de IG-

O Sa. JuvE."!CIO ALvlts: - ••• pai' isso que, 0 gid"'" intlu~!lcja e prestigio. ~Apoio; ~os.~ Alli, 
méu caractet• individu:\1 me inhtbiri, de occu- s•;miH'e lomt~ad_o pelos sent1men.tJs ru.a1s pa
p~rme da da3fesa de agitado"es vulgare<, de trwt1;o•, Marcolmo Mou~ assuiinu . .o commando 
perturbadores da ot"dem p ublic~ daq uelh 1• e- do 22 corpo de voluntauos da p~t"'":• composto 
gião, m qual tive 0 mau berço, c pal"a. a. qoai d~ ?O_O c tantas pr~ças; e collo~~~o a soa fr~nte 
<les~jo tod·.ts a.s prosperidades. {A.poiados, ~mgLu- oc ao proet~ent3 da B~hia d~ entao o 
mui!o bem.) Exm. Sr. con_selh.e1ro Dantaa, offe~ece~dc-lhe 

A!lÚm, {'Oi•, passuido da c~lma propria d'" OS s~os serVlços p_a''* ~~ gucr_ra·. (Apo>ados). 
espiritoa desprevenidos, pretende fa,er a dafe- Fo1 e.>te offerecnneo.to a~elt!' com todo• os 
sa àe cidadãos, que por si mesmos estão defen- a:1p~ausos e_.l?uvores por parte d~quelle bo~e
didos, em virtod, do nlto conc,ito publico de ;uer1to ?-<imlDtstrado!'•. e.aostas c1rcumstanctas 
qu ~ g-osam n~que!las pal'agJns e onde qnor que M~rcolt"o Moura d1r1gtu~se com _o seu ba~- . 
sejam conhe ·idos. lhaopara e<ta côrt', seJautdo daqm para o RtD 

P P 
" _ · . da Prata. 

O SR. ~;s~o . ARII<a:--:- ''"t"" defend!dos Teve occasião de combater ao lu<lo uo bravo 
perant'l o pa1~ 1nte>ro. ~Apotados.) general Ozorio, cuja. memoria dev,) exi•tir e ter-

O SR. JuvlllNClO ALvJr.s;- No s~u discurso namentJ grayada no coração de tolos os brar.i
pr~nancíado na sext~ f ·ira pa.s33-da, ao qual tive. leiro;. (Muitas apoiados.) 
D maior pezar de não poder immedia.ta- Marcolino Moura foi um dos COülpanheiro3 
· ment9 responder por falta de tempo, o nobre deste h.ero9 da. :<\m~rica e do mun·lo_ nD 
Barão da Villa da Barra 3CCUSO!l o Dr.· Marco- Tnyuty, terreno paraguayo; e s~mpre ao seu 
lino Moura de ter provocado agihçõss no dei- lado em jornadas gloriosas, tomou parte activa 
t01·ado do Chique-Chique, qumdo foi aq~elle no g rande e assornb !'o>o feito d'armas de 24 d9 
termo pa.ra assistir a. elei~ão. · Maio no can1po de Toyoty. 

O Sa. THOMAZ Po~IP:EU:- Q!l.em conhece o O Sn.. THOl!AZ PoMP.sa:-A. m~iorbatalh~ que 
Dr. Marcolino Moura sabe que elle é incapaz se Le:n travado ua. Amorica. d'o Sul. 
distô. (Apoiadas e apartes.) o SR. fGNJ.ClO ~I.utnNs :-E onde o Dr. 

O Sa. JuvENCto ALVICS:- Usou destt~s pal - 1ía.rcolino distinguiu-se muito. 
vr&s o !lobrJ B>~rso M. Vilb- da B>~rt':\ : " o Dr. o Sa. AFFo,.-so C.ELso Ju;v10a " ourRos 
Marc.ohno Moura d~ ~ccórdo com o tenente co-· Sa•. D~PIJ~AM~:-Apoiado. 
ronel Manoel Mo.rllU!a.no da Franç.tl. Antunes, 
que G~!> o pat,·ono de S!l.a candidatura, f"z sol- . P. Sn. Ju\:E1.-c:o AL\'Ea:-Nesta ~atalha,quc 
le<r nma hot·d, do fiS$1\SSÍIÍJlB afim de fazer pres- UllC>Oa as :nctona.s do _nosso e~erc 1to des1e o 
.no sobr~ 0 eleitorado.~ _,· Tuy!l.ty ate Assompçao, po~· 1sso que ficou 

o Sn . Parsco P.uu 180:-Iotll é um rurnanee, desde logo inteiramente desmoralizado o e"el'
cit9 iuimigo, Marcolino Moura portou-se como 

(Apoiados 8 apartes.) . um verdadeiro heróe. (,1poiados.) Achando-se 
O SR. JU\"E!'IC!O 1\LVES :-Posso gil.Nntir a em um dos pontos mais renhido.l da lata, viu o 

V. Ex., que não se póde irro3a.r ma.i<Jr injurh seu ba.t~lMo dizimado pelas balas inimigas. 
a um cidadão que possuir DS auribatos de Mar- 0 Sn.. !GJ>A.C!O M.o.a·nxs:-Ficou muito N-
colinJ Mollt',\, (Apoiados). 

Aquelles desta camn·a que o conhecem hão d~zido. 
de fazer justiça á nobre attitude qna elle aqui O Sa. Juul\CIO A~v.Es : - Nittl pôde con
sempre ass:uniu. (Apoiados.) Souha honrar a t ;_l-o a imrninencia do p~rigo; pelo contrario, 
su~ ca·leira. de representante da n 1ção pelas .auimlldO pela íeb•·e da co•·a.genl ~ patt•iotismo, 
suas virt!l.des pessoaes, lJelo S~~ll caracter, e Mar~olino Monta lançou mii? da bandeira, e foi 
pelos dotes do s·)u eapiriw. (Apo iados.) nte o ponto onde era m'.ster ilhe~ar, com os 

O Dr. Marcolino Moura tem precedentes quo pou~as bravos'qne~ lhe i-mitavam. Em Yittu<ie 
muito o hon.rame enobrecem. (Jlluitos apoia- deste feito glorioso d.'\ vida de 1\hrcohno Moura 
tlos.) foi elle condecorado co;n a ardam do C•·azoiro, 

0 si. Tao!'!AZ Po>~PEU;- Foi urn dos que e mei"eceu uma'n:nnção honrosa, q_·1~, no officio 
d•raTI! p~-was exhuberantoa do seu patriDti~mo dirigido ao ministro da guerra d~ ~ntão, 
o valor no campo d~ bat~~olha. (A.poiados.)· apresentando-lhe o br~~ovo official, o nussominis

O sn. RoDOLPBO DAxús :-E a sua intioen- tro· em missão especial no E.:o da Prata; na
ela na provinda não carece deste recurso; é quella occ~sião, o Sr. conselheiro Francisco 

. Oetaviano de Almeida Rosa, louvando"'€ nas 
mUito lata e prof!l.nda. (Apatados.) palavras do invicto general bahiano o Sr. Vis-

O S:a. Jr;Vl:li'ClO ALVES;-Quando o nosso conde de Itap~rica, de saudosa memoria. a. cuj~ 
pa.iz necessit1(1 do &u~ilio de todos os brasilei- divisão pertencia MarMlino de Moura, fez 
ros pl>ra irem des~fl'ronta~ sna hnn~a ·ultrajado. d~lle 0 merecido elogio . Vou ler perant~ 
pelo dictador do Para.guay. Ma.rcolino Moura est!\ c1mar>t estes clocurnentos honrosos. 
que era. terceiro annista d~ faculdade do Recife, 
~!'-~imado pelo entbusiasm<J nataral, e expont:1.- O Sa. Pn1sco PArL\rso : -' Est~s documento> 
·nGO que se alJOB' O!l de todo coração no~remente .que o paiz deve ler. 
brt,sibiro·, offere~~u-se co ;no sim1>les vohmtario .o S.R.- Jnv~.Nctn Arxl!l;;: -(Lê): " Mi .. í<o es
da patri!l., para incontinenti ir preatar este re- p~cial do Brazil otc.-lllm. e ElUll. Sr.-Como 
levan t~ e honroso serviço ao seu pa.iz. . · o facto ue haver sido disso] vido o 22' corpo de 
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~O~Lmtarios possa dar logar a interpretações 
lUJUSta<, calJ~-mc o dever de declarar ~ v. Ex. 
e a.o paiz 1 qne o -zzo coreo de voluntarios pelu 
seu sac~ificio de c.am2:tnba c de fogo nos com
bates fico.ra. reduzido a p~queno niunero de 
praço s, não podéndo continWlr com a o r gani
saçfl.o anterior. e par1l <jUB V. Ex. possa Jmn 
arlttilntt\.l• do p1•o-:oed:me nto de seu d~no com
tuàndante. b 'sta dizer-lhe 'I ue o bravo e illus
l.l'tlda geno1·al A1•gollo, qu~ tove a fortuna da 
nasc'r n~ Babh, ao dar cont} ao gen~l·al ctu 
chefe rh memoravel batalha de 24de Maio, 
assitn se eKprimia a. se 11 respeito : O 22• cot·po 
de voluntarios, commandanlc tenente coronel 
Marcolino de Moura e Allnquerque recruta, 
ruas recruta que recebeu com o s~u batalhão o 
bap~ismo de (ogo po~ tal forma, r1ue eu sinto o 

. mais vivo prazêl' de que ~ mim coubera-m a far
tuna e a honra ele os apresanta~. Nos mo~•en
tos de maior pel'igo, c;lle calmo, Qlll[limhando a 
bandeira se seu batalhão, eloquenternente indi
ca va-lho o caminho da hont"<lo.-Deus guard ~ a 
V. Ex. - Fl'ancisco Octaviano de Almeida 
Rosa.» 

O corpo eleitoral desse importantíssimo antig-o 
5.0 dist1·ic~o rla provincia da Bahia, deu prO\'a> 
as mais cai;aes, eloqucmc.s e per.•mptol'ias d · 
sua a<lhosão expontanea, c illüui Lada confian~o. 
à no1>re pessoa du rli•tincto deplltado hahiano . 
(Apoiados.) · 

O SR. Pnrsco l>AitAt~o:- Nos dúroo lerul'O-' 
da opposi.ção, O b01ll n~1o esquecei' ~~s1 n circnm .. 
sta.ncia. 

O SR. JuvE:-;CIO Al.YilS. - tÇ 'lue real
mente possue ~larcolino ?lloura o me,·i Lo <lU<' 
he dava c:.;sa g;u•antia.~ essa apoio fr:ln<-o. le~.l~ 
~decisivo de eleitorado. 

St•. presid~nte, depois de 9 ou· iO a unos e!eiL9 
deplltado pt·o,:incial em legi$lMuras succes
sivns, teve lo.3'o.r o. t~crorrno. 'l ue ef5tabeleceu ~t 
rep!'esellt:J.çã:o das minorias, e as eleições pOL' 
provincias. 

A B~hia pOde nro.nda.r apenas tres deputados 
ibertJes ~ pois bem, Mat•colino Moura ÍQ1 un1 
delbs, e colll votação superio1· o. alguns do~ 
eleitos p~lo partido então dominante. Os seus 
companheÍl'OS de deputação foram os cons"
lheiros Dant:ts e Le~o Velioso. Sr. presidente, .Marcolino Monra achava-se 

eotnpungido pai' ter de :tfastar-se dos poucos O Sa. Tao~IAz Po~rPn:u: -S~m precís~r da 
br~vos que restavam no seu batalhão glorioso, horda de assassinos. 
ma~ forçoso era fazel-o, pon1ue estes iam sec O Sa. JUYENCIO Ar.>·Es: - Consequeatc
distribuidos por di verso; corpos. Era mister mente, es'"' clemonstrad<J com toda. a evidencia, 
sepa.t•ar-se dos seus bravos companheiros de qu~ 0 Dr. Mareolino Moura t'nha. real prestigio 
guerra, e de triurnphos. e infiuencia. c que n1erec:iam seus servi~os a~ 

Lernbr~va.-se de q \le tinha tambum diante de ~~otteuções de sua província, já não era. só de 
si o ftltnrJ das letras; não tcnd.? completado o sell districto. (Apoiados.) 
s~u tirocinio academico, e sendo o s~u estado Não era, pois, para admil"ar, que Ma.rco
<b saude '(lessimo, em virtud•) de molestia. ad- lino :Moura se apresentasse .pelo i4• <listrieto, 
quirida sob o influxo pernicioso daquelle clima creado pela lei de 9 da Janeiro, no p1·irneiro 
dG!c terio do Paraguay, do qual ainda hoje pleito eleitoral. 
soifre as conseguencias, .1\larcolíno Moura Para isso, como acabei d3 demonstr,lr, Mar
ob~evu uma licença, e voltou para o Brazil colino Moura tinha. alli muitos ·element~s qno 
afim d~ continu;n• o seu tirocínio êscolar. lhe garantiam sua eleição. 

Ante.<, .p Tém, <lo completar o seu 5o anno, Como era muito natural, Rlle dirigin-se as 
tan&"' era a impor~ancia que· merecia dos seus divers:.s infiuencias do 14• districto, em ct1jo nu· 
coro provincianos, qrtc foi deito deputado pro- QJ.ero estavam tarobein compreh8ndidos aquelles 
Yincia!- individuas <tne mais prepondet';lm HO te\'DlO de 

O ~1\' lGNAÇ r o l\L\R'l'lNS :-Em t 676 foi deit~· Chiq ue-ChirjUG. 
d·•ptü~do geral eat<>ndo no pod•,· o partido con- Vou perante es:a au~uat·• cawc>l':J., avt·osent"'r 
sor~•ador. as cartas das inf\ueuci:\l! oleitol·aes, lillera:·a e 

o Sn .. JuvENCto ALvE> :-A iutluenci" du conservadoras de Chique-Chique, dirigidas a 
Marcolino Moura na Bahia é sobremaueir.> Marcolíno Moura, nas quacs gm•.mtiam-llle seu 
conhecida, i'ntluencia. a mais legitima, porque apoio naquella localicl•do, Ot·>, oi Ma.rcolinu 

Moura tinha o apoio daquellas infiuonciag, qur, 
procede de seus serviços, assim como dn a.lta ne~ossidad& havia de se oppor elle i expl·essão 
impor\ancia da sua farnilia dostribuida por livre do sufih.gio nnqu.ella localid,•de t 
grande pnrte do. sortão da Bahia . 
. Foi successivaménte eleito ~m diversas legis- O Sa .. THOMA7. Po~tl'EU :-E' umn qnG><tão de 
l~turas da assernbJéa *inci~l no antigo rê- pha.ntasl&. . 
girnen, que dividia. aquella provincia em cinco O Sa . .ToYENClO Atv:~:s:- Pa•so, Sr. presi
d.istrictos, pelo 5" d.i.stricto elútora!; ~ís~rícto I d~nt~, a faze~. a ~e~tt:ra. das refer~d!s carta:~_. 
este que com·preh>ndc o• quat~o d•str1ctos da Esta lhe fm dm!l'lda pelo capltno Anton1o 
lei actual, isto é, o 1Ü', o H o, o 13• n o 14•. Joaquim rle Magalhães. hoje deputado provin-

Sr. presidente, habituei-me a t•ender sinc.,r(l cial (Zê): . 
culto ao ~erito teM e :i. verda.de. (Apoiad.os.) •

1 

« Chiqu.e-Chiqne, i3 de A;go;to de 188L-
Marcohno Moura sempre mereceu ser o osco- Illm. e arntgo Sr. Dr. Mareoh no. 

lhido, e lÍ.m dess3s escolbidns mai~ dilectos de «Vou tet· a s>tisfação de responder a esti
seus comprovincianos reconbecido>, que se mnd~ carta. d·, V. S. de i2 d·' Junho proximo 
in•piu.vam nos seus servi~.os às necessidades passado. . . 
vilaes dos municipios, e no sett desvelado anrot· ~ .in'tes do mats. quet·o dover-lh'l ~. fin~za. 
ti cau>a pablica. · de sua indulgP-n~i~ pelll falta en1 qne lenho m-
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corrido, dei:u:ado de r;espondel·a ha. mais tempo, 
só e unicau.ente de\'iJo a. daneieneia de JlOr
ta.dor seguro. 

« Baldo deie:t:pressõ?s que tra:luzam em tod3 
sna. exbnção os sentim ·ntos de cordialidad.~ e 
reconhecioncnto qu ' suscitou·me o p·cuilo de 
V. S., attin-!nte a SllffragJ<çiio de sua. candida
tura. por este colleg-io ; apresso-me em decla
rar-lhe que sinto q11aato cí possivel- niío poibr 
por minha parte satisfazer-lhe in totum,rtevido 
tambem a certos e determinado• compromissos 
para colll. o p 1rtido conservador. a quem, ex·. 
clusivamente nas pessoas do cons•lheiro Ftanco 
e outros, . devo tantas provas de a.ttenção e de 
aruizadth 

que .aqui disponho, c dos que .mais pudor obter, 
, nã.o distr•hir. ·i nm só dos seus votos •m preju'zo 
d:l s·uJ. candidatura, já porque nenhum com
promisso tenho a realizar .com ··essoa. a'guma, 
e ji finalmente. p,rque, quando o tivesse, só 
V. seria. credor dalles, pelo ·recon h 'Cimento, 
pela. amizade e gralidã.-J de que lhe sou devedor. 

«:-! >st \.B condiçõ s. pois, qu ira contar com o 
meu p•q •eno, porém, franco e decisivo apoio 
as +u favor. 

" N~stas cireumsbncias, não hesito Qlll J'Zi'r 
um appello aos rnesmos sentimentos que lhe 
suggeriram o alvitre Jc invocar o meu·apoio 
para a Sll& distmcta can·:lidatur·a. 

"' E utretauto não podendo çomo não posso 
ser inàiffet·ente a eila, a cuja bmefica in:flu"en
cis. tanto lh·J devem os habitantes deste te ·mo; 
a minha respo·•ta, pois, é que V. S. collocado 
na. mesma a.ttttude daq uelles, devera com ellea 
contar com o meu limitado a·1oio em auxilio 
de sua nobre candidatura igualmente ca.ra 
para mim. 

"- Concluindo, faço votos para que, como 
ne~te, s 'Ía V. S: bem sucaedido nos ~e mais 
eollegios comoonentea do .:li•tricto, e que con· 
tinue a di• por do pouco q a e valho. · 

« De V. S. pa.ren.te e amigo muito affectuo
so e obrigadissimo.-Antonio Joaquim de Ma.· 
ga.Zhães. » 

O Sa. Prusco PARAJso:-E' o. autor da. carta 
que foi lida no senado. 

0 Sa. JuvENCro 1\L"V.ES:-Vê V. Ex.,_ Sr. 
presidente, que a. Marcolino Moura, diz um dos 
cMfes de Chique-Chique, hoje deputado pro
vincial, e uníco patrono da candidatura do no
bre Barão da Villa. da Barra, se deve a pacifica· 
çio da.quelle_ termo; e· que po~ seus assignala.
dos serviços na. grande obra !la paz, não lhe po 
dis. nega~ o apoio que pedia â sua candidaturt. 

Eis ama outra carta. que a.Marcolino Moura 
foi dirigida pelo major Emygd.io JoBé de Car
valho, tambem influencia local de Chique·Chi· 
que, ~unhado do informante. (lê) 

<S. C. no Chique-Chique, 13 de Agosto de 
1881. 

«Primo e amigo Sr. Dr. Marcolino 

o~Foi-me entregue sua cstirondissima. carta. de 
· 12 de Junho ultimo, a 18 ilo mez proximo p.as
lado; sendo-me igualmente apresentada outra 
por V. dirigida a Martiniano, a~ qnaes só 
agora. passo a responder-lhe devido a demora 
de um positivo elo l\fartiniano M Dr. Doocle-
ciano. · 

cDeseja e pede-1,11e o )lleu amigo minha Jr.cei
ta.Ção ã. sua eleição ã assenibléa geral, por e.ete 
diatricto; cujo triwnpbo est:i dependente dos 
sufragiol!, que aqui obtiver. 

.xOfferecendo-lbe o meu coração, e com este O! 
· me~s modieos serviços em pró! de sLÍa. candi
datura., tão syrnpalbi~a par~ mim qllanto aus
picioll& á. causa publieà, apl'llz-me manlies-

. · tllr~lhê, qttG dos po~os atnlgos eleitores de 

«Meu c11nh~do, o capitão Antonio Joa')uim tle 
M 'S'''lhães, lambem influencia nesta loeali
dad~. si bem que tenha suas .tendendas, e 
compromissos com o -partido conservador, a 
respeiL·> dos voLos do que a'lui disp~e, <:orntudo, 
disae-m' elle n~o ser hoatil- a sua candidatura, 
e .ant's sof!-.·agal-a no que lhe fõr pos-siv-'1. 

«Pelo qo.e, espero quo seja o meu parente 
bem e devidamente ~uMedido. ·Entretanto, 
far;o volos os .mais cordia.es, para q u • seja 
f•liz em sua difl'na res~lu~ão; aqui s:.mpre ~e 
encontrara ás suas ordens. 

«Reitero-lho os m~ris protestos da mais sin
cera e11tima e cordial apreço pol' ser 

«Seu primo amigo e.ffeetuoso e obrigadissimo. 
-Emigdio José d~ Caroalho.-, 

O Sn.. ZAMA:-Estn assim explhada a vota
ção que teve o Dr. Marcolino Moura~ 

0 S:s. .. Juv:&NCIO ALYES:-Eu chamo a atten
Ção da c amara para a leitu•·a que acabo de 
faz~r; e peço que compare esta~ eao~as com as 
palavras proferidas na tribuna pelo nobre depu· 
tado Barão. da Villada Barra. !Jissa S. Ex. (le): 

« A villa. ficou de baixo do terror, e conti
nuando em suas correrias os assassinos, te
mendo-se que a. villa fosse saqueada. entend~
ra.m_ que era melhor chegarem a um accót'do 
e então no dia i• deram-me ôO votos, e f40 ao 
Sr. Marcolino, q us.ndo o accórdo era dar me
tade dos votos a. ca.da um.» 

. Ora, cont~ndo Ma.rcolino Moura com estas 
inftuenci"a:s no Chique-Chique, qu~ ueces~idade 
tinha de fazer pressão sobre o eleitorM.o ~ 

O Sa. Pmsco P.U\.uso '-Isto é irraspondi
ve!. 

O Sn.. Juv:&Ncro ALv~s :-O nobre B~r&o da 
Villa da Barra disse em seu discurso que dese
java quo não se prestasse attençiio alguma :ls 
informações vindas daquella orig~m. nem de 
uma. nem de oo.tu parte, por isso que $iiO de 
fonte viciosa; mas si S. E:<., no recolhimAnl.o 
de sua conscieneia., ::r.s~m pensa, que motivo 
~;eve para. faz~r tão gra.ve a.ccusação ao Dr. 
Marcolino Mouro, q~ tinha a garantia plena, 
e completa da votaçil'l!! do collegio de Chique
Chique~ 

O Sa: PB.:ESIDJ!N'rE :-Eu peço ao nobre 
deputad3 qug resuma as suas considerações por
que o t ~mpo da urgencia. e~tá a concluir. 

O SR. Juv"ENCJO ALvES:- Entã'a requeiro a 
V. Ex. que consulte a c~mara. si me concede 
mais 15minutoe ps.ra concluh· as minhas ob
s!rva.çlha. 

(Consultaria a camara, reso~!leu affirmati-
1lamente.) 
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O SR. JuVEO\'CTO ALYXS (coJ!tiauando):- O Manoei1Iartiaiano de sam;uin>d0, e para jus
nobre d 'put,do ac"u•ou :>.? Dr. MarcGHno t ificat· e<b epitheto nifrontoso, allud, ao> douo 
Mo(lraf zendo crer que aquelledi,tincto cidádãQ as ·assina tos que li~eram b~·ar na noioo de 31 
pre;Jarou-se no Ci:tiqus-Chique par< c:.er~~rvio- de Outubru na v.lla do Chiqu"--Chique. 
lenoie. na apu1·açào que devi-• ter log1r na ci- Sr. presidente, a vel'lade é esta : os a.•sassi
dade da Barra.; IJ.Ue reu:acu um grande numero natos que se det-am na noite de 3i não tiYeram 
de individuos, o q'>e d ·u lugal' a que o juiz. dP. por oriRel'll. qu2lqu~r motivo eleltoraL As duas 
direito daquella·localidade peiissc autoritação vietômas erMn inimigas figadaos, e nessa. oc
»O governo pa~a que ee poleose · defend:r no' "ca.síão offender~m-se reciprocam.~nte. 
caso de ser invadida a cid.'lde. ,. . O Sa. Pa1sco p Al\A.Iso :- Consta de doeu-

Eu deoejo, Sr. pre<id ,nte,. re~tabelecer a roentos o~ciaes. 
v~rdade do• facto;;; não que1·o que p>Íre a J!>e- 0 SR. JÓ\'ENC!O ALYES:- Em abono da Yer-
nor duvida· no espírito de meus collega.> sobre 
0 Dr. Marc lino Moura. Este dístíncto ci~adão dadc ,ffirmo qu3 as inJluencias daquelln locali
sahiu do Chiqu '-Chique simple,mente acampa- dade não tiveram a menor co-participação 

h d d · · d ·' C · Ch' • no facto que teve lugar entre a eleição geral, 
n a 0 us JUJzes e pa" "0 h>~ue- lque '' 00 que foi f ~~ de accórdo, e a eleição nrovincial. 
Remanso ~eg1i ido c rl.s. um de. F.en pag~m, isto ,~ 
na. vesp,ra <la apuração·. Eis~ numera coo,i- 0 SR, PRLSCO P.\ll.,\tso:- E na elelçao pro-
deravel de criminosos que consta da accu,açã@. vincial 0 dSr. Antonio .To

1
aqnim d0 Magalhães 

teve g~an e votação que h e mandou dar o O r. 
O SR. ParscJ PAR.!.ISO :-Um exercito. Marcolino Moura. 
O Sn. Juv.ENCro ALv:es:- Eis o exercito que 

acompanha..,~ o Dr •. Marculino para asoistir a 
a.pllração na cidade da Barra. D<,Yu uoLar a 
ea.mara que o Dr. Marcollno demorou-se tr's 
dias n~ cida lc d~ 3arr~. emq uanto ma:ldou 
vir d~ Chique-Chlque animaes p1ra sé transpor
tar ao Urubü., e um guia que conheces~e O> 
caminhos. 

Kão é um cidadiio da ordem do Dr. Marcolino 
Moura, a quem se devam f ·zet' increpações in
justa~ e infundad~s (apoiados), incr•pações in
veridic'>s, conforme o juizo do proprio Sr. ll,;rão 
da Villa da Sara, por issu que S. Ex. e~La con
vencido de qua todas as informações qne eam 
recebido vem de fonte impura, seguJa.do S. E:<. 
declarou neste recinto. 

Sr. presidente, esta aug-usta ca.mara. não ig-
1101'3. quo o Dr. Marcoiino Moura, peh no· 
breza de seu caracter, e ssntimentos p~trioticos 
honrou sempre o seu lag3.l' neste parlamento, 
(ap9iados) onde tratou de assumptos elevados, 
de idéa! generosas e h llmanitarias, entre as 
quaes merece especial menção aq uslla, cuja 
realização importará. a sola ção do grande pro
blema da civilisaçã) braziHra,vi~to ser o ·com
plemento do nosso progresso social c moral
a emancipação dos oscravçs. 

0 SR. THO:.I.I.~ POMPEU :-Apoiado. E' fran
co.mente emancii aclor; e tal!fdZ, por essa razão 
não tivesae entrada aqui. 

0 SR. JUVENCtO ALVES:- 0 Dr. Marcolino 
Moura empregon na d·,fe~~ dessa caus~ todos os 
recursos de s·,u t·,leoto, e convicções. 

Na. aesembléa p~ovinchl da llahia ereou o 
fundo de em.~neipação provincial, e a lei pN
hibitiva do commercio inter-provincial doJJ es
cmvos. 

São factos estes, cjue a$sás o recommend•m á 
estima publica, e que a collocam mui to sobran-· 
ceiro a necu•~õas da ordem daquell•s, que 
ouviu esto illustrado po.rlamcn!o. (Apoiados.) 
. ·a nobro deputado referiu-se te.mb'm à pGs
soa do tenente-coronel 1\i·,noel Martiniano da 
França \ntunes, gravemente accusado pelo ca· 
pitão Antonio Josquim de Mags.lhãe9, o qnal 
remetteu informaçOe• piira o senado, "lU. foram 
llp•B pelo Sr •. conselheii'~ Junquei.ra.. Clulma a 

O Sa. JU\'ENCio ALvEs:-Lembrn. bem o meu 
nobre amigo. o Dr. Marcolino de Moura não 
tinha, ainda o repito1 a menor neces::üd~de de 
f,,zer p1·e•aão sobre o eleltor·ndo nas elciçõc• do 
Chique-Chique; e a prova é q11e Antonio Joa
quim de Mag~lhã~s, na elciç~o provincial, quo 
t1nhn de ,·ealitar-•e no din. immediato. era lam
bem seu candidato; tanto assim qÚe obteve 
naquelle collegio 170 votos. 

Sr. president·3, tem-se feito tambem graves 
accusaç >es ao juiz direito da comarca de Chi
qoe-Cbique o Dr. Lino Cassiano Lima. 

Posso asseverar a V. Ex. qu~:> o Dr. Linc Cas
sian~ Liura não msr&ce as accu~ações qne lhe 
tem sido dirigidas. (Apoiados.) 

O Dr. Lino Cassiano Lima foi para aquella 
comarc~ como o e missario da paz e da ordelll 
publica alll perturbadas e agitada.'! por mui to 
tempo. 

·o Sa. PRISCO P.<RA.rso:- Depois· da sua che
gada á.quella comarca, reinou a paz à te o dia 
13 de Feveraito deste anno. 

O Sa. JuvENCTO ALn:s : -Sendo, Sr. presi
dente, a villo. do Remanso dis tanto da villa de 
Chique-Ghiqu·, trinta. o tantas legnao, e sendo 
a 10éde daquelh eomarea, o Dr. Lino-Cassiano 
Lima tesidia. na 'rilla do Remanso ; pois qne 
assim pe~mittia o estado de tranquillidade da
quelle infelz termo, e em obediencia a lei. 

Nem durante a eleiç!o do Chique-Chique, 
que foi . pacifica., e nem d(ltante os ultimos 
aconteciopntos de 13 de Fever .~iro, de que ou 
tratarei tambem, pois que é de ab<olut;. neces-
sidade dtlles tratar, o Dr. Lino deí:~:ou o ponto 
de saa residencia definitiva. 

Ta.es acont~~cimenbs tiYe1•am logar em sua 
ause!leia ; e nenhum" providencia podia ellll'. 
dar de modo a evitai-os ; foram completa
mente imprevistos. Elle não achou-<~e n~ oc
casiiio da.s eleigõea em Chique-Chique, por isso 
qu~ oe<llip~va a séde da comarca.. distante 
trinta e tantas Iegnas daquella. villa e :nllo 
havia d[$tO necessidAde. 

O Sa. EsPr!'<'IJOLA :- Si elle fosse a. Cbiqae
Chi'l,uedi:âan:t qae tinha ido tratar de elei
çõeo; como não foi. dii:em q_ue ê um mngistraúo 
~~lapso. 
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O Sa . .Tu~BNC!O ALvJtS: - Sr. presidente, o 
Dr. Lino Cassi&llo Lima. não podia tambem de 
modo alg um aehar.se no di:>. 13 de Fevereiro no 
thcatro dos·3contecimentos , não podia prever o 
grande attentado; e muito menos prevP. nil- o 
App!lreoeu dentro da villa de Chique-Cbiquo 
um Anacleto de tal, vaqueiro do Dr .Alfredo Ma
chado, pai de numero&tJ.· familia, por isso que 
dei::to u 12 lllhos. menores, e ·foi p.u.blieamente 
3BU68inado por um tal Francis~ por anto
nomasia....;.Flagello- nome esl& ap!>licado de 
a.ccordo com ó• de·smandos, e desregramentos 
da eua. vih criminos~ ; e em virtude de· se
melhante aoon teci mento o tenen te-cotoMl 
.Ma.noel Martiniano de Fra.nça. Antm1ea e o Dr. 
Lino Cassiano Lima., foram acre mente accusados 
de terem promovido·a.quella d~sordem! 

Sr. presidente, aqaelle a<~SMsino teve gna
ridn. n:~. villa. ; este é O facto já official
lllGD.te conhecido ; v indo a. au toriza.ção p~ra o 
capturar, homieiou-se dentro da villa, sob 
a. protecção de ~lguem, que posterionu_ontc 
lhe deu evasão ; tanto assim que uão póde 
â policia conseguir prande~-o. Os pa~ent~s, 
da Ana.cleto, e o povo J!09sUldos da ma.tor th
dignação cercaram. a villa exigindo a pri3ão do 
criminoso. 

Nest.as circumstancias, Sr . preuidon to, houve 
fogo de· p!'rle a parte, porque os que aco
lheram o criminoso · tamoem. mandaram rell
nir gente pat·_. fazer resiatericia ã sua prisão. 

O fogo continuou por espaço de tt·es di s, 
sem quG o destacamento policial pud~sse ter 
acção a.lgu!Qa, por isso que gua.rda.v.\ os preeos . 
no quarlel, e era pouco numeroso. 

Sótnente cessou o fogo, quando tiveram cer
t ez:.. da evasão de Flagello, ~em que se tivesse 
aliás de lameatar perd11. alguma. de vida, e nem 
o· majs l eve feriment.o. Esta. é que é a ver"' 
dada hisLodca. • 

Sr. presidente es te pobre que foi balbar~
m ente assa.ssinado t eve por sm\ or.o ~:ão funebre 
es t3>a ~la vra.s do nobre b'\ rã o d,\ Vil111. du 
Barra (tê) : 

« Ora, isto ji. foi r espondido de uma ma-neira 
tllo clau, que parece incrivel que seja de novo 
apontado ; salvo si é por int>.Oconcia que se vem 
dizer que Anacleto er.a. um beb ... do, estuva pro: 
cessa.cto duas ou li:es vezes.~ . » 

Ora, senhores, admitta-se que Anaclet.o fosse 
um .b~bado, e eslivesse processado; não estava, 
toda vi&, çondemna.do á morte pela jusli~ pu· 
blic:> ; c ainda menos est'l.va Fhgello lega.l
mente autorizado pelo poder compctsoto, par~, 
como executor de alta justiça, e:tercer en' 
Ana.clelo sua funebre missão. (Apoiados ,) 

O Sa. PaES!llliiNTE:-Lembro a V. Ex. que o 
tempo concedido j;j. está esgotado. · 

O SR. Ju-nNc!O Atvta :-V. Ex-. permi~ 
· ta· m e maia nlguna momentos. 

Achàndo-se o Dr. Lino ~siano Lim~~o n~~o 
9éde de aua comarca, disl~>.nte Lrinla o tantaa 
loguaa da villa do Cb.iqac-Chique, nil:o podia. 
al>solut,hnente dar promptna pMvidenoina aobr.~ 
um aoonteeim~mto inteirD.monto fortuito e im
previsto, e que póde efl'ectwu·~se em q ~nlquor 
cidade popt!losa, c civilisada., onde sobram tnoiot 
paro. reprêssló do crime. (ApoiadDs.) 

Julgo, pois, demonstrado à saciedade, que 
a.queile j11iz não teve a menore11lpa. nos refe
riao• att>ntados. (Apoiados .) 

Entretanto, .o govcr.no provincial, deu sérias 
e effice.z.ea providencia:!! : para alli utaadou um 
capitão e dous nlferes do corpo palicial; s~ndo o 
pdmeiro investido da autoridade de delega.• lo, e 
50 pr"'ças de policia, que se t'eUJ!~ão as f!U~ j_:i . 
lã. <>atavam destacadas, á reqo1&tC}ãO do JUll' 
do direito, aftm. de conter a deaordem, e rea
t..oelecer a tra nquillidade naquolla desditosa 
looali.tade. 

O SR. CuNJHP.o DA RocHA : - O governo 
enviou mais 50 praças de linha . 

O SR. Jcu:-~cxo AL>ES: - Exis~. pois, 
actual mente naquella vilh um d lstacam_ento 
•·espeitavel tlestmado li. repress.~ dos eru:'-es 
e :i manuten~lio da ordem p11bhu. Isto Bl m

plem~ente denota que o jui'li de direito não se 
tem descurado das providencias q uQ 11.s circllm· 
sta.nc~ de Gh.ique-Ohique reclsmarn, e <iUO 
tem sido •Olicito eut pro1u~er a .pu~ publica de 
sua comarc~ . 

O t.enonte coronel Manoel Martiniano da 
França Antu11,es tendo perdido, no curto pe
r iodo de um mez, dons d3 seus dignos irmãos, 
os majoras W eneeitl.ãn da França · Antunes,. 
e Luiz Fl'M•cisco d·t Fran~a Antttnes, e acha.n
do-se sem gat·onti~> o.lguma no. ..,m .. do Chique
Chique, em virtude das cort•erias dos bandos 
adventícios ave!ad.os ao crime, que alli frequen
temente lransita.vam, r ecolheu-se a sua.fa.tend~ 
Ljmoeiro, para a companhia de sua veneranda 
mãe, D. <4•olina Al~oo . da Fr:>.nc;a An
tune~. senhora r espeitabilisaima , gerslmen\e 
estimada e ac~tada pelo seu espit·ito dotado de 
g randes virtudes, e que sendo propriet:>.ria. abas
ta-da, distribue com a pob,;oezt' O!i . beneficios 
quG pódem e;nana1· da sua fortuna . 

O SR. PRESIDJ!:NTE : - Leml•ro :. V. Ex. que 
o tempo está acahado. · 

O SR. J u>'.IIIIC!O ALn s:-Sr . preaideule, \'O ll 

concluir, Ullla, ant~s de fa~el-o pe~o a V. F:s..· 
que me deixo :âuda esclarecer eate ponto. 

O Sa. PREarDE~u:-Si dependesse de milll, 
ou o per:nitti ria.; mas o nobr~ deputado bem >'Õ 
que o ~egimento n~o o permilte. 

O Sa. J UVJ!Nclo ALvES:- O tenen te-coronel 
Manoel .M::.rtinia.no da Fr~nça. An~nnes e um 
dos cidadãos mais pe.cifteos que eu conheço, é 
um c~valheiro <liatineto, e uma gal'a.ntia. da 
ordem publica e pa.rticnlar no Chiqne-chi
que . Admira q uo. elle tenha sido víctima de 
tão fortea, quão vahamentes e o.ps.ix~nadas 
aocusaçOes no senado, em con!equencia de 
i nveridicas e phanto.siadas informaç;l(la de seus 
·inimi go3, qae nada tem a perd2r,e que sd alme
jando o predominio local., nelle visam um .pode
rOIIO obataculo, part!. a cousrKiltção da tal fim. 
E' Yerdide ser Manoel Martiniano um dos re
prosantantas da fumilh Franç1 Antunes, assig
nnlada ilm •ua. vicln, si · bem que immerecida.
ll\&1\to com i.ltdele~el estigru .. . Entretanto, 
OUII'ü n~o lD~IlO!I diitÍnclo representauto della 
-o çoro11el ~·ranoisco Nobtco da Fr:>.nça An
tuus; retpeiltwel rid"-dW>, ~·'l"'e to felicidade de 
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oer elogiado no ~en~do pulo Sr. conselhei ro 
Junquetra co.no homem amigo da. paz, e da. 
ordem, (Apoiados.) 

Nas mesma' condições, Sr. president e, está 
o tenent~-eoranet Manoel Martiniano, alli in
digitado como sanguina.rio, o perturbador da. 
ordem~pubüca por um de seus gratuito;; inimi
gos, com fins puramente politicos. lgu ,I justi
ça. e dis tincçã'o mel'ecern aquellcs douscidadãos 
p:l.citicos, e amigo3 do trabalho honesto. · 

Os actnaes roprceenta.ntes da fa.milia França 
Antunes não são respons .. .-ei• por f.1ctos q_ue 
,iá pertencem ao dominio da historb, ·e que 
hoje fazem parte das lonrla~ populares. (Apoia-
dos) . · 

O Sll. Pro:siD:&l\"TE :-V. E:<. ''\tenda a qne 
o t~mpo já e•lli eegotado. 

o SR • • Tuv.&NCIO ALYES:- v~u obedecer .. 
V. Ex. 

lolanoel Martinia.no foi aceusado no se
n&do pelos acontecimentos do dü ia de Fe
vereiro, c subscquont e a; entretanto, desde Ja
neiro aclta- se elle na sua. fa.zend• Limoeiro, 
no tct·mo de Sento-Sé, distante 30 legoas do 
Chique-Chique, junto de sua. velha m9:i, car
p indo" morte de seus irmãos; emquanto que 
sua fazenda Ma.lbada. no termo de Clúque
Chiqne, ~offreu a maior das depred&ç~e~ . Os 
aseass:nos, e malfeitores ic.c~ndiuram a< casos, 
ce1'cas e curraes da faz~nda, e não contentea 
com ta•nanlta perverstdade,assolaram os campos, 
e mataram gr&nde parte de su& abundaute 
croação de gados de toda a espeaie . .. 

O Sn. ZAMA :-lsto só basta para provar que 
:Manoel 1'ibrtiniano nlío podia s er o autOI' <ie 
semelhante a\t.on ta.do. 

O Sa. JunNcto AL''E" :-•.. e aqnelle pa
cifico cidadão niio tomou. a. delihe,·«ÇiiO de i r de
fender flua. propr iedade assaltada. pel oe bandi
dos ; deixou que eMe> miseraveis tomassem 
della conta. -

Ora, um individllo q11o :issim pt"Oc ede, creio 
que deoeja a orde·m, e a paz, com p1·ejuizo da 
propria fortuna : nA:~ póde jamois sor um san-
guinario. · 

Ellc terá. por si a justiça da histeria, que in
digitará tambem os verdadeiros culpados : te
nho fé . 

O Sa. ARAUJO PrNEIO : - E a quem cumpria 
dor providencias 1 O gue fez o juiz de direit o 7 
o que fez o promotod o qne r.~ z o j uiz muni
cipal ' O que fez o destacamen~ ~ 

O Sa. JuYENCio AL\'"l!:S :-O jniz de direito 
cumpdu o ·seu dever. requisitando a força ao 
go\·erno, não podia dirigir-se immedintamente 
ao Chique~lúque, plr que não acbav~alli ga
rantiae para. a. sua propria pessoa e familia ; e 
·do mesmo modo procederam as den1ais autori
dades. 

O SR. JOVl!N"Czo:Atna :- Pois bent, Sr. pre
sidente, vou terminar em obedieneia á ordem de 
V. Ex., .ai bem quG muito tivease aind:> a dizer. 

Conclno, ~enhorea, d~sejando ardentemen te 
que á paz, e :t. tranquillidade ae restabeleÇám 
naqudbs regiões onde ti'IC o meu berço, po~ 
que é isto uma. condição indispensavel, e es
sencial a sua prosreridade. Tenho asperanç!l. 
:t.ss:~z profunda, que o .governo de meu paiz 
cooperar(. eftieazmente para que sa realite este 
well clcsiclcl'atum. 

YozJJs :-Muito ~em, muito bem l 
O S!il. P!!$~llll!i'IT!: declara que, tendo- se já. 

ontrado na -hora da i• p~rt' da ordem do iia, 
esl.à prej udiead« a urgencia hontem co.ue8dida 
ao Sr. José Mari~nno, e qs.e tambem por esta 
razão deixa de subm Jtter a votos a urgencio. 
hoje rC<jU~rida pelo Sr. na.r~ da vill .. da Barra. 

O Sa. Jo•t MARIANSO (p~la ordem) requer 
que s·•ja tJ'lnsf'·\rida p~~' amanhã, dGpois dn 
biturl' do expediente, a Ul'ljencia que lhe for:t. 
cõncedida p.tr • a sessão d:• noje -

Consul tada a cama r:>, r nsol v e pela af!irmativa. 
O Sa. BA~Ão n.~ VJLW llA BARRA requer ur

genei:J. por 15 minutos ptara ntt. s~asão aeg-uintc 
occupar· se com os negocias de Chiqu e-Chique. 

ConsllltAda a c~mara, resolvo igualmente 
pela a.ffirmativa. 

Veu·, á we•a é litlo, posto er11 dis cussao e 
adiado por h~ver pedido a l'ala.vro. o Sr . Ro
dolpho Os.ntas o seguinte 

Roqucri,,cMo 

R.~queiro, que por intermedio do ministerio 
da justiça, se peça ao governo eôp!a das eom
munica.t.ões ofticiaes . rola.tivas ao termo do 
Chique-Chique, e que informe qual o estade 
actu.U elo referHo termo. 

(S. R.) Cam1r.1 dos depn lados, 22 de .Agosto 
de i 882. - lu11encio Al11es. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa á 3~ d~ussão do orçamenio ela des. 
peza do mini3terio d~t fazenda, com u emendas 
&presen t.adas . . 

São lidas, apoi!ldas e postas eonjunctamantc 
em discus$ào as seguiJl.les emendo.&. 

Emen!la 

0$ vencimentos dos contínuos do thesouzo 
nacional :fieam e'luip1.r adoà aos que ora pet
eobem os continues da secretaria. do imperio, 
ele~ando-se pa.ra esse fim a verb~ re$11ecLiV'a a. 
625:692$6ô6 . . 

Sa!B. das sessões, 22 do Agosto de :1.882.-
Leopoldo de B ulMe: . _ 

O Sa. P!11sco P A!I.<IW :- O que póde fa7.er 
sem. força um juiz de direito em uma. localidade 
ne$•~~ condições ? Um p~q ueno de~tacamento· 
nlio lha pód' servir"de garantia. 

Ao § 30. Augmeot.e-se a ve~lla. com.a quan
tia de 80:000$, . para um edificio deJtinado :i 
alfandega do Mnce16. 

S. R. Rio, 22 de Agost.O de :1.882.- Ril>eiro 
de Menezes.-T _ B. Espindola.-TJ.eophilo 
Fernandes dos Santos.- Barão de Ana-lia . 

Ao mesmo l'llragrapho, augmente-s~ a verba 
com o. quantia da 65:000$ tn r a. reconstru~ 
do ediflcio de>tine.do á alfandegs do Esptrtto . 
Santo. - Leopoldo Cunha . 

(Ha outros aparter.) 
o Sa. PliESCDENTE :- Attençlio ! Peço ao no-

-b t·e à~putado qtte ~.oudna o seu discur~,o. · 
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O Sr. Es:ocragnolle To.unay O Sa. Esca ... moLLE TAUrl'AY:- Senhores, 
(silencio) :-Sr. _p:esiJenle, sabe V. Ex, pe_r. em s11a lingnagem incisiva,. laconiea, e ao 
feitamente como e unporta.Qte a presente dts- mesmo tempo eloquente peia força·da convicção 
casaão- que interessa a especificação ~ fazer-se que traz comeigo e incute nos outros, o nobre 
nas de~pe~a.• do ministerio da fazenria. deputado pelo Rio de Janeiro, o Sr .. Andrade 

Não Cldrarai nas qu&stõee nnanceira.s que se FigucirJ. de5àobrou o.nto os nosso olhos nm 
prendem ao assumpto. E' impossível d!lcida.l- quadro tristissimo· e acabrunhador do futuro· 
aa com maior conh~ciment0 de causa, com que es~era as finanças do paiz, a. não se -to~ 
mais individua.ção e proficiencia. do que o ma rem meljdda indeclinaveis. 
Jheram os illustres oradores que me pre · E· impossível que todos qu~ntog tiveram a sa
cederam ·na tribuno., principalm·•nte os Srs. t.islà.ção de ouvil-o lliio ~e sentissem, ao mesmo 
Ferl:8ira Vianna. e Anlrade Fig-ueil'l> (apoiados), tem o,toca.doa do re,eio que nos deve ins;>ira~ o 
cujos calculas o estud>s na ruateri!' deveriam e<ite.Jolamentavcl dessa.snnanças e sobretudo a. 
ter ir:cpresaiona.do muito mais a camarn e o go- neo.huma execução das promessas que os minis
vemo do que P"-<ece que· o fiz ~ra.m.(Apoiados e terias da situação liberal tem f ,jto ao paiz, pro
fiá o ap<~iados.) mess~s que representam o llleswo p!>pel que 

V ê·se,com etfeito ,da parte da nobre m ~ioria. o representaram aquell ·s carueiros em pai h a lo• só 
ma.is ca.tlpleto descuido do modo por quP. correm capazes de por momentos enganar a lob_os fa· 
aa finanças Jo pai1., a nenhum~ consideraçli.O m;ntos, d0 ·que nos fallou,_ ba tempos, o nobre 
do triatissimo futuro que ao aguaroe., a mar~ deputll.do pela província de Sergipe. {Riso.) 
cha.rmos comov:i.mos (apb ·alias e n!Io apoi~tdos), Honra. soja feita ao ministerio de 21 de Ja
tornand~e só bem pat··nte e claro o positivo e neiro. Pelo wena• o no Jre pre<idente do con~ 
incessante empenho de oner-o.r cad!l. vez m IÍ< selho de então teve a fro.n'lu ,~._ e lealdade de 
os immensos gravames que aupporta já o the· diz 2l. ao parlamento e aos seus amigos: « nada. 
eouro naoiona.l. · farei; naJa p•·ocurami fazer. » 

O Sa. CARVALliO REzENDE :-0 orçamento QuanJo muito instado, acenava de ve~ em 
da agricultura bem o demonstra.. quando com a. possibili.!a.de de medidas ftnan-

0 S1t. Esca.AGNOLLR T.I.UNAY :-Cada mem~ ceiras qu~ se impoem urgente•, que aão inde
bro da maioria, trazilndo pelo menos um com- clinaveis, mas simultanea.ment" appella.va para. 
promisso com os seus amigos eleitores, com o 0 t.Jmpo, dacJ , rando que preéi •ava ter diante de 
aen districto, com a. sua provincta., comp•o- si margem bastante larga afi:n de pensar ma
misao q"e importa dia}'endio pesado para o• duramente e executar idéa.s, que na verdade 
cofres g-•ra'", não qner absolutall)ente attender devem realizar-se depois de meditado estudo. 
para a liga.~ão intima <l_ue deve existir entre as S. E1:. 0 Sr. Martinho Cam!>o~ com isto pedia 
.fontes de despeza.s, subordinadas ás eventuali- ~ara a vida do seu gabinet, annos e annoa in
<hdes, e a receita, e faz d~ execução da sua pa- túroe,e não tinha n;a.u gosto. (Riso.) Estou tam
lavra, do.a·ouu.s,ptomass•JQ a.nt~riore_, uma ques- bem certo de que S. 1Ex:., COin a lealdad~ que o 
tão de honra e uma. penosa. imposição ao go~ distingue, tendo promettidJ traLa.r de melhorar, 
verno, que se và roinal obrigado a aceitar tub ou, ante• . mo .ti fico.r 0 nosso meio circulante, de 
CJU 1nto delle exijaul os pretendidos amigos, tirar da circuh~ão esta enarme quantidade de 
restando-lhe o recurso, em .uülma lnstancia, papel inconvertivel, que tanto nos vexa·, si 
de appella.r·para o sanado! tivesse t·,mno diante de si havia afinal de fuzer 

E' a trist e co ndiçw em que a maioria, sobre- ~ A 
tudo nesta. des.,;raçad• situaçãoli~e~J.l, tem cal~ alguma coasa. ( }'Oiados e apartes.) 
laCJLdo a camara dosSrs. deputados. (1\rume- Mas, senhores, nós não pod:amos do nosso 
rosos apa,rtes.) lado to r tão prolongada long-aminid<>de, di la-

O que acontece, senhores ~ Não vemos 0 se- tarm :s indefinida.nente o te!Upo de espera 
nado ir-nos constB.lltemente :i m!í.o, dar-nos é.q_uelle nobre estadista até que S. Ex. reali. 
as lições ma i~ duras e segui.las ' ·,; 0 que s 0 zass '• com a morosidade que pa.rece 1>ropri ' da 
essas continuas emenda~ que aqui se votalil vin~. sua indole, qu~~olquer idcia longiaqu~. quando os 
das da(ju~lla,' c•sa, seniio c<msura• legitimas e eetu los devem ealar feitoa com :mteced;ncia, e 
ao mes.no tempo o mais fo,te e melhor argu- a• opiniões ass,ntad .• s no espi~ito dos polí ticos 
mento em f .• vor da prero~ativa. e'pecial de que cha.ma.:los a gerir a pasta da. Lzenda-
que gozam aquelles mernb~os do pal'laménto? Entl'etan\o,repito; o nobre presidente do con. 
(4/laiadus.) selho de então, com uma sinceridade que é lou~ 

'Fica ou não bem patente que, si os nobres vavol diss" á sua maioria : «i:'i'ão conteis já 
Menadores dependessem, eomo nós, das lig&çõe~ com reformas; por emquanto repre$ento o ele
e compromissos eleitor~. h~>·muito tc;upo teria mente estll.cionario. Parll. o futuro, si· houver_ 
esta paiz ido á garra.~ (Apoiadõs.) ensejo e possibillida·le, então mu.ilo lenta c 

Só alli ó que se levanta uma ba,·reira contra grada.timente procurarei fazer alguma modili
centen>reo de abBurdas pretenções, qu• an- cação no statu quo,b 
nu ai mente vão da$ ta. c •mi!J•a para lã sarem logo o partido liberal. Sr, presidente, falseando 
in Umine rejeitadas, ou en~o cortadas e po- 0 seu progra·nrna. com deplora.vel condescen
dadas voltando a esta carnar ' com caracter de dencia, parecia satisfeito com essa prufisssão 
mu:to.mais sens<tez o prud~ncia, e port.anto, de fé, e acredito qu'eteria vivido optimamente 
dignas de approva~o. (.!partes.) ·· com aquelle gabinete até ao dia de hoje, si os 

O Sll.. C.ULVALBO RI!;Zl!lliiJII.:- Esta ê que· ' modos,um tanto bruscos e altaneiros daquelle 
é a verdade. (Apartes.) ·:earlamentar .não tivessem por ultimo provocado 
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temporaes, que dera.oo como resultado sossobt·ar 
a hiatorica canóo., ew que S. Ex. omharca>"a. a 
sua pessoa e s. sua fortuna..(Risa.) 

E digo isto com algum fno.damento. Vem0<1 
que o actual e nobre Sr. presidente do conselho 
segue hoje perfeit•mente a trilha em que co
rninbra o íliustre Sr. Martinho Campos. A 
unica diifercnça é que t<lve a habilidade de pré
vhmen.te rodear-se de co.r,eiros empal ha•los 
que iró. atirando de vez ei!t qu1>ndo pa•·a occupa
ção dos seus condescendentes co-rdigioua.rios. 
(lUso.) 

~am!Jema ~aiol""ia jri se~eclarou plcnamonte 
sa!ls[Jzta; O& zllastrcs dis~zàentes que fzz'r~m 
Lão ~··ua guerra ao Sr. Martiuho CAmpos e o 
derrtba.ram sem cornplixiio do 1Joder :t."ot·a vi
v~m na. mais perfeita c boatifi.ca lla',·w~ui:> ; já 
nao s1 record~m absolutamõnte dnquellas pom
)>Osas re~bm~Çõ:Js que fazmm no ga.bino<o li
bers.l, intimmdo-o parn. <rue hasteasse a ban
•leir,:de ~1!119, a~{gindo refa(ma.~. d.tnt3n<lo par 
med1do.s 1nstant~s, par(!. que o 1J3.ir. pudesse mar
chm• no. estrad 1 do ma i o pnro ~ a1•dente libe
ralismo. 

« Não vemos a bandeira do nosso par tido 
gritavam e!les. Queremos contemplai-~ ! Des: 
enrole-s~ o sagrado lába.ro !:o, pedia sem cess<tr 
um nobre deputc~do pola Bahia. (lUso.) 

O ~~·. Visconde de Paranagu;< comprehendeu 
pcl"feJtament• a. situação. 
· Viu que !udo dependia de uma bandeirola que 
pree1.s~va ser l~vantada na ponta de um mastro 
e suhsfez os e:ugentes. Desenrolvu o tal hi.oaro 
(riso), que sllcoou do bolso, apresentou-o á~ 
vishs sofr~gas da. m~iol"ia.. tol"nou a Gmbrulhal-<> 
(riso), e hoje voltou tudo"ao es1ado anbrior 4 
gue~~a, ante bellt~->n, achandc-se o pa.-tid~ 
liberal tão bem r~presentado po1·an~~ as idéa~ 
<lo pr_ogresso, cómo quando era dirigido pelo Sr, 
Ma.>•tmho C~m:~~os. (Apoiados e apa>·tes.) 

O Sa. PaESIDENT:&;-Lew.brQ ao nobre depu
tado que o que está em discugs~o ó o orçamento 
<lo ministerio da fazend11. 

O SR. EscRAGxOLLE TAUNAY:-V. E:<. par
eebe perfeitamente qua o c1uo estou dizendo 
tem milHa contte:<ão com a materi~ e por uma 
•·azão muito simples; é que o Sr. Viçeond~ de 
Paran .. guã, presidente do conselho, aprescnte1.1 
cDmo um doa pontos culminante0 do seu pro
gramma a canve:·são do papel-moe:la, medida 
que, no s~u dizer, muito o ?reoccupa e para cujo 
~use~ui.~ruento deveria, como estad-ista que é, 
J :!i. t er 1deas be.ru asscnt11odas e em:nplet~ s. Entre
tanto, senlwt•es, ha mais de mez e meio qU} 

furam di~s aquellas pala.vras, feitas essas pro
messas, temos, desde então, tido muitas e muitas 
t5easões, ca.mill.hamas pa.ra a tenni"uação dos 
nossos tr·~ba.l.h~s_, e não h:t nenhum pedido de 
a.utori •11oção 110 par!.mento, Mnhuma. these 1loti
rada â tela da disou>são, a qual, nem de longe 
fu~a. suspeitar que o governo cuida sincera e 
sel"iamonte da providet~cia. alguma. S. Ex. o St·. 
presidente do eouselho esta demonstrando que 
o que deseja de coração é "\1et·-s~ livre das ca
moras (apartes), ver-nos pela.~ côs!as a todo& 
nós, rnaiorir. e minoria (1·iso), amigos .e adver
sario•, mais aos am; gos ~1nd" <lo ·~ue_ ãos coiüra-

v. IV.-10 

ri(_)S~ e d~ todo o pomposo e geitoso programma 
nun1stenal, que a1u1 _desenrolou coui arte ~ 
finuru., não til~arã o ps.iz result3.do ~gum. 
( .4.poiados.) · . 

Sr. pl·esidente, ~i eu visse o nobre preijidenle 
do conselho vir pc·ovocar a<1ni, pelo menos, a 
dito•1ussão de alguma.s t.hcsce, SJbre a rcorga.ai .. 
7. >çâo ~as nossas finan·ça.s, como por ex~mplo a 
ne~~swla.de d" D.!teração do nosso padrã.o mone~ 
tar1o, medida que me parcCG intuitiva e pr,~li~ 
lllina.r a. •iualquer·-: operaçii:o qua tenl1:.unos tle 
fa.:ze.r; si eu visse o nobrG presidoüto do c:ln
selho vir pedir-nos meios de acção p~ra 
futuras providencias. cujo resultado o>tarin 
cnlculando, então licito me cr11 ncreditar n"' 
sinceras inten_Ções de S. l{x.. 

NeB.~3. rlifficltldad.c momtmtns.:t<la convm·s~-O do 
pr~pol-mooda., dcv~mos:, sem duvida. algunul., :rro
ceder com muito cnid.td), c é por isto que as 
medidas não podem ser nprechd•s e rtiscutidil.B 
scni\o com tem.po o paus~. 

EntJ""elanto o <JU" 1•cmos, s~nhores'l Estarcru 
se escoando os di~s m·Jis preciosos das nossl\.S 
sessões sem o estudo e~ 3-n•lyse ,des.,as <iue~
tões,-lue po~e>'lam ser eluci<l<das mui(u 1lrilha•l
temente peh opposiçao e m:•iori,,, pois ha aqui, 
s -não cspeci~lisL~s no laveis na materia., pelo 
menos homens <ie gt·ando t(l.lento que a ella se 
dedicam com esforço. 

Po.•so; port<•nto, com toda. convicção affianç~,· 
que da pat•te <l.o ministerio actual n:lo ha desejo 
real de iniciar causa alguma no sentido de 
restabelecer c assenbr em boas bases o credito 
deste paiz. ( Apoiaa:os e apal·(es.) 
. Poi; V. Ex., S'·· pres.iJente, não ouyiu o no

bee deputado pelo 11• rlis(Tict~ do Rio da Janeiro 
dizer-nos que só ~m di!f(ll"enç:u; de cambio gaa
t:>va esta na,iio perto de tO. 000 :000$ annuul
meote da sua fortuna publica~ Não demonstrou 
esse illustre j:>arb.mentar,!i. saciedad0,a Yerdaue 
da sn.'l. !l.s,;r.v~r.açã.o 1 

Não flcou \'. E:r. :o!tm·adDcom essa despeza 
morta, esteril, inutil, e qua todos os n.nnos nos 
derora tamanha s3mma de capital aecumulado 'I 
(Apartes.) -

Só no ministerio d~ fazen~a cstlío dcs tinado~ 
pelo orça.mento em discussão, 5.224:000$ pn1•:t 
essas dift'erenç~s de cambio, ~V. Ex. snlle que 
~ol:lem de oi ta " fD mil, nno senilo vari11• dea
pezas feitas pelos mici.sterios )'ag"ns pelo d~ 
f~zenda., 

O ministerio da agricultura, por exemp1o, faz 
os seus pas·amentos a parte. (Apoiados.) E~t:c 
sornmH.~lJ)l'tanto,representa. unicamente.o qu!) é 
envi:tdo para Londres afim de habilill\r n t'eSl>e
ctiva delegacia a fazer os s~~s pagamentO$. 

Pois este lltal, já. penosíssimo, nilo se ,. ai tor
nando cada vez mais v e s:atorio 1 Podemos e•t1l" 
dando o melhor do. noS80S esfor>o•, do noiiSo 
trabalho :a.o~ agiot3 s, s ·~m provei to algum para. 
o paiz ~ Como e que não se tom-1m já e já p~o
vídencias sê1·iu par~, se não est:>ncar de 
todo essa Jante de d~spcztts t;(o improtlcuas, pelo 
menos mino•a.l-o. '! (Apoiado•.) Se rã. isso sune
riÓr tis combinações e medidas financeiras~ E 
succcdem-se minísterios uns npós outros e nen
huma tent:>tiya se fa.z p~r,\ não continuat• a 
tre.nsmittir esse lega<lo, l.<io fuue•to á riquc•a. 
publica 1 Até qunndo suppo~ts.remo• es•~ rl~ri· 
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va.çào fatal do nossodinhe.iro para a• mãos dos O me~modava-se oom a nossa p~ata.Croio que 
cambistas? A dcprêciaçã~ cada vez mais r.lara. foi o Sr. Zar.aria.> quem lhe modificou.<> toque 
do uosso credito perante a Europa e à conse- ·., de certo não são procu1·ada~ aqnellas que 
quenci" natar~l. soffrcram a ~ltetaçilo legal. 

Sr. p~esidcmt~, disse eu que uma das me- Quando se falh na possibilidade de um em-
dldas prel~nares " ··1unlquor oporaçii.o íillan- prostimo cxtorno para recolher-se e q ueimar-so 
ceir~> era, no meu parecer, a alteração do pach·ão o papel moeda inconvertivel que nos vexa, per
monêt~rio. A esse res;;eito têm sido ultima- gunto " V. E:s:., _Sr. presidente, si o governo 
mente publicados artigos bem. sematos e para tem idéas assantadas a esso respeito. Já pen
o~ quaea chamarei a áttençã.o da. camara. ~:J.r-i.a nisso~ 
Quanto a mim, os tenho acompanhado com Dissci-aro.-mé, mas não sei si ô vordadc, qua 
muito inter6Sse, e aceito não 1 oucas d•~ idéas á nossa casa da. moeda têm sido por vezes leYa· 
que são advogadas com bons fundamentos. Si das quantidades não pequenos de moedas br~
de facto contrahissc o governo um cmprestimo zlleiras de ouro ~fim de serem reduzidas a 
no estrangeiro em ouro, o que me pM·ece util e barras. . 
até imprescindivet; si esse numerario fos•e re- Entretanto, si o facto se deu, nunca appare
duzido 9.0 paddio mon'~tario brazileiro, teríamos ceu um~ inform~ção a esse respeito. Fora. um 
logo ·um escoamanto iw.mediato de toda essa indicio muito chro de que a porção de ouro in
moeda par<1fóra e por uma razão muito sim,.les, tl'inseca é superior·ao 1ndie~do pelo V9.lor mo
é que a lig& d~ cobre e ouro é meno~ fort·~ na na tario, que assim dá ao seu possuidor mais do 
moeda bra~ileira do qu·1 em o~tra qualquer. que este suppunha ter. · 
Perturbou-se jà o equilíbrio ruonetario que todas E' um Yetdadeiro beneficio feito a quem o 
as nações buscam <sl&belecer para que a fundi- n!Lo pede, e V. Ex. sabe pertJitamente: lnoito 
ção da moeda de melhor lei não traga a sua non da;tur beneficium. . 
indefinida e consequente desapparição, e isto Creio que Portugal ci a uuica nação do globo 
porque o especulador tem vantagem immedi>eta que ainda m~ntem o· sen padrão mon.etario no 
em fundir a. nossa. moeda, p ,wa faze!-~ cunhar rigor da afel'içito da nOS$a ; mas alli mesmo 
em libras esterlinas, por exemplo, cuja afinação gyrn de par a librl esterlina, o que que~ dizer 
é outra que nâo ~ das peças de i O$ brazilei:·as, que os dous padrões valem tanto um como outro, 
e vale 8$889, t>.o cambio par de 27 dinheiros. embora um deva ser na realidade preferido ao 

E•tude-se. e•ta qllestão que ê do noais alto nlltm. 
interesse. (Apoiados.) · Não é necessario declarar a V. Ex:,Sr. pre-

Eu quizera saber si o goyerno a tem consi- sidente,que não sou muito lido nestas questões, 
derRdo ; si pediu iufot·mações ao digno director e po!' uma razão f:~cilmente aceitavel. Tenho, 
da cae~ da moeda, que ha de ter dados p .útivo~ desde longos annoa, o espírito mais inclinado 
para êscla.re:·er ese! ~ sumpto; si já indag-ou da.s para outros assnmpto~,uns menos seeco.s, me
cau~s que concorr~m pára o des~p;,at•ecimento nos !>.ridos, outros em eaphera totalmente di
da moeda b~azjleira, mal corre ella -no met·~ade. ''e1·sa, e V. Ex. s~be perfeítll.lll~nte que a. ten-

0 Sa. Axroxm DE SIQUEIRA :_E' exacta- den~ia para estudos fi·nanceü·os constitue uma 
mente ne•s~s ind~gaçõôB ~ue 8~ occupa 0 Sr. voc~çíb pecuiiar. Parece até como que lei 
minis~ro da. fu.zcnda. pra'lid~ntial hayel· ness·ls grand~s con~r~~ga-

O. Sn.. S~ARES : -Em nada d iB!!o cogita. Co- ~ões de homens que se chamam sociedades, ín
doles para tod~s as especialidades. Esta d) fi-

gita em augmsntal' "clh-ida fiuctuante. n:mças, o gosto po•· materias tilo particular<Js, a 
O Sa. EscRASl<O'!-Ll!. TAnNn·: -V. E1:. sabe inclinação po.ro. osso. ordem tão severa de me

que l ogo que o padrão mon'!l 1 ri C> dá. segundo dítaçõe•. n:io á das mais commnus. 
dtz ~m. vantagem na. rerund1çiio, o seu escoa- A propria lnghtorrJ., que e o viveiro dos 
meu to do paiz om q ne deve gyrar para outros grandes financeiros, nito os tem em tanta 
pai?oes que têm outra a.ferição, 6 natural, á q uanliclade que a perda de um desses homens 
logico. O ouro torna-ao merca.rloria ]ll'ivilegia- N>conh@CidamenLe babililndos não seja motivo 
dissima, muito desejad• p:lloa agiot~s para ir de grande sentimento. Então no Brazil os te
mudar de typo e de cunbgem e produzir logo mos em tão pequeno nu,uero, que o facto se Yai 
gnndes lucros. Sinceramenle nao vejo qual a tornando e dJ. vez mais uma cans·\ de inquieta
causa d(l. ~epugno.ncia que haja em acei\a.r a ção p'am aquelles que reílecte.m nas causas pu

. liga do ouro e cobre que as m"is n:t~il •s v.nham b:icas. 
adaptado. Ou senão, façam ~omo em Po•·tu:;al, Cad~ financeiro nosw que morre é uma 
em que circulo, a Iibzoa esterlina, perdt sem substituição quasi. SãQ estudos 

Em todo o caso não podemos rens:u em ter muito sérios, e aquelles que os não fueremcom. 
circulação permanente de ouro cunhado por sinceridade a afinco nllo púdem dar boa cópia 
nós sem lhe tirarmos esse caracter excepcional, de si. . 

. 1isongeiro de certo para a nossa boa fé e a ri- Ultimamente, forÇa é confessar, temos sido 
queza nacional, mas pr~judiciali~imo aos in- pouco felizes, pois a situação liberal só nos 
ter esses geraa•. A moeda brazilBita de ouro. mostre amadores em sciencia financeira ou 
parecendo valer· debail':o do mesmo volu;né .iinanceiL·os de occasião, mas nãa homens de ell
igualmente que as das outras nações, n ' real\ .o tado à testa das finan ça.s, sabendo dirigil-as 
dade tem, pelo menos a~sim dizem alguns, .por meio de plano assentado e firmado em 
m;!or valor intrínseco e conseq nentemente é :.oo.nvicções sérias. Esse partido não põe nisso 
m01s_ procurada. para soffi-er transformações. que' a .$U& giDrj,a. (Apartes.) Teve de certo o Sr. Za· 
a fazem desap:parecer, · c#ias, en 9uem o pa.iz reconhecia grande~ 
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aptidões.(Apoía(/os.) Lembro-me tambem do Sr. O Sa. EscRAG:110~LE T,wNAY: - E eu assim 
Souz~ franco, embora esse com a saa. idéo. pre- as !aço de propo•ito para não mag unr Q nobre 
d iler.ta sobre lnuco• fosoe le·· o.ndo o 13ro.zil l>:.ro. pNsident·J do COD&llho, o Sr. Viscond·! do; P:.
a aua rui na, caso não lhe tomo.sse o passo Salles rMaguá. Não ~11ero · estabelecer confrontos : 
Torrca Homem (apoiados ; apartes), que era digo as eouoas sem carregar a. mão, pois não 
uma orga.niza.çãotinancoira felicíssima. (Apoia- desojo parecer molestat esse nobre ministm. 
dos.) Aliá.• o partido libero! nã' pa.·ece o mais Vou, porém, del~n:· esta ques!Jlo. 
proprio para ptodnzir financeiros caules e Eh na Europa uma nação, cujos exemplo~ 
prudentes, como devem s~r cs de uru paiz ne- em <)Uestões fi nanceiras durante multos annos 
COS!litado de reconstit uir as suas finanças. Cuidar poderiam oncta e proveitosamente servir pa.ra. 
tlu sim,.les expediente ll!ío é cncaminh:~r de'<'i- o Brazil: ó a ltah ... A esto rGspcito li, h.a. pouco 
damento a. nagão. (Apqrtes.) Po.ra isso ba.sla <> te:npo, uru be!lissimo ar tigo do Sr. Cacheval 
theeouro como r~partição ilom montada que 8.

1 

ue Cla.dgny, appbudido publioist~ fnoncez . 
Mesmo o Sr. Za.carias com toda n sua ho.llili- Foi · sem esforço e com muito ·gosoo que 
dado não impediu o l!bal.o p rofundo do credito acompanhei '1quelh notavcl publicação e:-.posta 
do paiz. com toda a clareza, sem calculo; arduos, e 

O Sn. CaNDIDO DE ÜLIV.t>LJU.: - Foi a. mostrando ao mesmo tempo o empenho immen
guerra. . soque fez aquella nação e o trabalho seguido 
. o Sa. EsciL~GNOLt.ll T>.t:NAY , _ Pordõs-me e cauteloso dos seus estadis tas afim de e~ rc-
0 no\n·e deputado ; a causa não era só ,_ guerra. stabcleeer•Jm "'s fmança• que ameaçavam um 
Bastou subir 0 Sr . Visconde de ltaborahy, e <la. descalabro horroroso para "'quella novanacio· 
noitg par,1 0 dia 0 =bio que estava " i6 nalidade . Sei que V. Ex. não faz muito cabeclal 
~;ul)iu a i 9 0 a 20. do algru-ismos em uma oxposição p,rfunctorio. 

como a que estou fazendo; m"'s ha de permíttir 
que eu cite alguns. Ellcs tênlSua eloquencia. 
especial o do modo mais conciso possível tt•:~
zem grandes ansino.mentos . (Apoia!los .} 

O Sn. CANDtoo oE 0LtTerRA : - Fon;m as 
noticias dus victorias. · 

O Sa. EscRAGNOLI.l! TA lJN,w : - Nfio apoiado. 
As primeiras grandes ·;i etoria.s haviam sido 
em Fevereiro de 1868, quan!lô o ministerio Za
carias estwa em pleno vigor. n-las o men no
bre ~olloga. ha de concordár que o Visconde de 
Itaborahy trazia comsigo elementos para in.•pi
rar de prvmpto confia.nç:1 ao paiz e i\0 estran
geiro, o qual quer ver na pasta da üz~nda. um 
nome feito, um:\ reputação _i:i adquirid:l e de
mOII$trada po~ IL-n.balhoa e discurses nessa es
pecialidade de c.onher.im~ntos. F.' um capit'\1 
accumula.do <nte v:.i logo fl'Uctiftc:lt'. O mesmo 
dava-·•o com ó Visconde do Rio B1·anco. (Apm·
le•.) De certo errou em alguns pontos; m~s é 
inhegavel que a sua prcsen o;.o. nn pasta <la fa
zenda tinh:1 logo rop~rcussiiofavol·a·ve\ ao nosso 
credito no maior ce ntro financeiro do mnodo, 
em Londres . Sabia-s~ a lli bellamento qtle todos 
os problemas sociaes ligados aquelles cstli<los 
indi~pensaveis :i. vide. normal dos povos de hojo 
eram. apreciados e considerados por aquelle es
pi~ito, superior e adrnirl>-velmento lucido . 
(Apoiados; ap~.~rtes.) 

Parece, Sr. presidente, q11e a ascensão do 
t>artido liber~l 6 sompre olh:>dll. com dGBconfi
;>nça p~los nossos auxiliares de Londres. Te 
mem , não medidas innovadoras, porêm sim os 
etfeitos do espirito avontuPeiro desse lado po
litico. Até cer to ponto \Íveram j:i u ma. f tr ova 
convinoen te,ma.sde hn a unos paro o:i !levem estar 
tra.nqU:illos: nã:o ha iunovações, nem medidns. 
Os nossos ministros d;\ fa~P-ndn liberaes con
tent::lm-se com presidir as sessões do tribunal 
do lhesouro e aviar o expediente. (.4partes.) 

. O Sa . PRlWDBNTll : - E11 l e mbro a V. E:x. 
qne o qnl! estiem ilisens9ão é o orçamento da 
despeza do ministerio da fazenda. 

O SR. EscRAGNOt.LE TAUNAY ,_v. E.:. estó. 
hoje m~ioo rigorcs o p 1ra commi~o. 

O SR. P.amroliNTE: -Não, senhot·. 
O SR. ANToNIO Dil StQ't::cuu. : -Balas oh.· 

aer;v.çl!es s!o lão vagaa que perdem o 116U alcance 

O de/ic.it it-tliano, em 1866, foi i!e . . .. ..•. 
721.44i.OOO frallcos, qucj:i ó um:1 s~""· ''l res
poit:~vel ; pois em i870,só qu~tro nnnos depois, 
esse dejlcit.decrescora ba;taute e ficara ;·cdu
zido a 2!4.766.000 froncos , o que .rcprosen lll. 
um~ differençll. de 506. ô8ô.OOD ft•anccs . J\fa.is 
adio.nt~, 10 ~nnos. depois, a Italia jà. aprcsen
h >"' no seu orç~mcnto um saldo de mais do 
10.000.000 de ft•ancos ou 4.000:000:1; da. nossa. 
moeda, e esl.es saldo• tem ido om prog.ressão, do 
m:tneit'\ que n situação fina.oceira da Italia ó · 
h~je prospera. à ~epõo muito em favot· do ca.
I<acter e perse~·erança. doa estadistas daquello 
pai~. Mas, seuhore• , o estudo das de.,p~•~• 
OL·çamentariru~ aind:. é mai$ proveit0$0. Na
quolle o.nno de ·!86õ essa despc~a snbitt i enol'
tnc cift-:'1 do ·L .3'.38,578,250 ft•anco.• ; quatro 
onnos depois l.J:.bca.va a 1.080.7-!7.000 f t·a uco ;, 
o ~ue irnpo!'ta a. reduc<,ião de 257.831.250 ou 
mats de iOO .OOD:OOO$OOa. O mais Cllrio!IO ó 
que de um anuo p::ti'll. outro, do i SOO para. i 867, 
n despe1.a desc011 de m.-.i5 de (iOO milhões de 
tr.mcos, chegando o. um cst.'\do qu0 póde cou
sideror-se normo.l de 1870 por di~nte. 

E. senhores, de que modo c poT '!Ue meios 
attingiu esse resultado tão not~vel ~ Em pri

meiro legar e p~iacipalmente pela economia,que 
foi le vada ao uhimo grande apuro e t•e:Jn nda 
Ieda em elogio dos homens que dirigiram essa 
na~ão, quando ella se i& constituindo com o 
desapp~recimento dos retalb~dos es tados em 
que se dividit ... antes de>sa nova é1-a. 

Si comnosco, Ol!de ha. esph·ito ma.ls ou menos 
~or;lato e todo volt~do para. at tender flll\is on 
menos ao que é justo, os governos lutam com 
as deputaçües pal".. resis~irem ás suas imJ?O
sições, imagine-se qual não devera Ber a az!l.
fama daqo.allos representantes das novas provill
cias, outr'or:> Est(Ldos i ndepe!ldantes, cada qual 
a ptlX:J.r p:noa a circnmscripçílo eleitoral cujos 
intere sses advogn:vl'. Foi um período< de tt'tlns• 
i;;llo w bremaneira. d ell3.gradavel, tanto que na- · 
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'luelles peno :os tewpos as populações não 
sabiam bc1it l!i não cr" preferivel vive·rem sob 
..s leis dos seus J uques, crehiduques, principea 
o r eis, embora muitos fossem estrangeiros o 
apoiados n1s ~yonetas austriac8s e franc~tas, 
do que unidos e fortes , mas sujeit~s a tão duros 
ve.tameo de impost~s. 

Tudo era. com elfeito, triuuta.do: pão, vinho, 
fumo, etc. Houve .como que uma l uta brilhól.nte 
de patriotismo entre as camaras G o ministro 
da f!IZGnda, este para doscobril· meios novos de 
imposição, aqucllas para os acei tarem. 

Tu:Jo iss' o que demoostr:>, s~nhores 1 E' qu 
quando ha homens rcsolvi1os a. pM termina
ção a um es~ado perigoso de causas, essa .solu
ça:o d:1~ae com certeza. Ao la1o do quadro hor
roroso das finanças da ltl\lia, aa do Brazil são 
em e:ttt"emo prosperas ; m 1s si, não cllidarmos 
dcllas, cheg:Jremos a -peiores condiçlíes e é pra
ciso que tenhamos eSla convicção bem assen
lada. Nem sei si Iio Brazil. acharemos ou acha
r iamos quem pudesse arcar com difficuldad~s 
daquella ordem. Duvido ; pelo m•nos nio avpa~ 
reee nin:ruem de pulso aproxfmado. Paril. cor· 

. ta.r nssim despezas, despe:lir empregados, re
duzir sinecui"a•, é nece~sario uma coragem ci
vi ca e:tcepcional, e te;nos da.lo prova do con
trl rio. Seria mais fa cil, po-r violento., e as vio
lencias são á.s vezes prova elo caracter fraco, a 
desa.mortisação que fizet·am dos bens éie mão 
morta., o. ~ne ali1h não aconselho ao Sr. Vis· 
conde de Paranaguâ,ntío só por s ei• iniqua,como 
mesmo ,porque niío q ucro ficai' mal com os rnan• 
illu, tres co !Legas Mnc- Dowell e Tarquinio. 
(Rifo.) · 

O Sn . TARQut~>ro m.: SouzA.: - Não ficaria
m os mal com V. E:s:. senão quando desrespei
tasse a propriedado alhein. 

o s~~.. CavALHO R!:~ESlll': : - São hens <jUe 
tem dono tão res peitavei como qualquet· outt·o . 

O Sn . .Allnun!!l FzGUJltM :- E foi t•caul tado 
da conquista :foram encorp01·ados IWS bens na• 
. c ionaes. 

O Sa. E~CIIAG:>Ol.LK TAUNA Y :- Bem ; ms.s 
oa estadista3 italianos rlerrun a violencia por 
bem feila, pretextanio os abusos de mão-morta 
a a administ~a.ção vicioso. o falha dos bens ec
clediaslicos. Aliás a decepção fo i g rande ; o 
Yalor daq uelles bens havia sido eu gerado muito, 
o que mais llllla vez provo11 quo sempre de-

- v em os <'amiuhar com a .i ustiça. ao l ado, res;Joi
t~ndo oa direitos d >s outros. (Apoiados.) 

Produziam-se nlé muitos n'bnaos. e até rou
bos.· que. cobriram de vergonha ÍJ\1 homens 
sêrios e empenhndos de coração na moralisação 
da no!a n.~cionaFdade. No musau Kircher, por 
enmplo, que visitei o achei admiravel, embora 
já b~Qta.nte desfalcado, oa emprcga.dos da f~
zend~ principiaram a sonegar objeetos pN
ciosos de arte e raridades para. vendel-os em 
s1u proveito a ricos inglezes e amadores, de~ 
neiraque houve perdu irrepa.raveia. (ApGYtes.) 

Mas, Sr. presiden te, o grand1 mila8'1·e res
taurador das finanças da l ta.Ha f~i sem duvida 
alguma. a. economia. levada aos ultimos pontos; 
aD passo qna a a.ggrava9iiQ de impostos, uns ra~ 

~- ,· -~oa.veis, outros discutíveis, mas todos justifica· 

vci• pai.a grande le.i da necossida.de, JUOstrava, a 
energ ia. G o empenho dos c:;tadi~tas a que
rerem sahir de uma si\na.ção ponosiosima . 

Nestes c:tso~. s~nbores, a granae questão ó 
saber querer, e nc;-edito Jli~mente que o paiz 
inteiro, fazendo justiça. a.o n obre pre!idente do 
·cons0Jbo, não lho reconhece comtudo no ca
racter eaae dom especial. 

S . E:<. t~m uma ·brandura natur .• I de indole, 
que lhe não consente o privilegio de impõr aos , 
outros a. sua vonhde. · 

Parece, pelo contrario, muito mais proprio 
pa~a-aceitar, sem grande r eluctancia, a ·von
tade dos outros, quando a. c.:erc~rem de certo 
modo. ( Apa;·tes . ) 

S. Ex. nio tom ·a.quella. ferocidade de c.~ue 
nos fallou un1 dia no sanado Zaca.rias, quando 
censurava a amenidade de fórm"l e a té de 
aspecto do aempre lembrado Visconde do Rio 
ilranco 

Queria o illus tre liilerál para lDini•tro da. fa
zenda um homem de feição reba,·baliva e o nobre 
Sr. Virconde de Paro.naguà e atá longa da ter 
essa feiçlo (riso), co11sa aliás de que não nos 
quei~amo;. (Ri sadas.) . 

Mas, Sr. presi dente, agora é C8-SO indngnrmos 
si pod~mos e d~vcmos applicar a.o nosso paiz o 
systema italiano; si n!lll noseas condiçilea é ou 
não nocel!.'lll.rio e"ecutarmos o pro:rra.mm:t aper
tado de economias de que tem sido :lqui arauto 
o nobre deputado pelo 11• districto do !tio do 
Janeiro o Sr. Andrade Figueira . 

A Itali,. era. e é um pai. já um tanto gasto, 
jlobre c com pcssimos habitas financeiros arrai
gados, ao pass~ que na nossa patria, out ras são 
as circumstaneias, sem contar as innumeras 
ronLesde prodncção que temo~ de desenvolTer. 
(.4.poiados .) Nas de•pc•as feitas proveitosa o 
intelligcntemen te In fecundos gcrmcns, de m><

·a ei ra que tudJ,uo nosso caso , depende da direc
çaJ a iwprhuir uos negocio> publi~os. Com toda 
" t·ar.ão e propt~cdade podereruo' l embrM· " 
conhecido pensa.menLo do Barlio Louis que fazia 
sahir bons finunça.s do. boa p)litiea . 

Gonwosco" conclusão proYém di~-cctamel!~ d~ 
premis.a, a co ruo V. E:s:., Sr. presulellte, Ja fot 
miniotro o. t~lvc~ aind" o •cja, peyo a bondad'3 
d<l attonder para. ostas lliinhas 11alanas : d ..i
nos bot p~litica 9uo teremos lnas linanças 
mas, senhot'e3, esta. eu t endido, gre.ndee larg:\ 
politic~ a não a lueta. esteril dos interesses pa.r
tidarios quQ tanto mftl nos têm feito (Apoia(los.) 
e (nfllr!es.) Politica séria, s i•uda. e P"-trioti~s. 

Com os habitas brarihiros, co·m eta. nos.;a 
indole malleavel, frouxa, vim~s já os cffeitos 
das economias do Sr. Andrade Pinto que, á se
melbanÇtl. do infiexivel juiz. busaoo cortar os 
busas sen1 compaixão. 

o SR . CA1\1"ALHO RE?.IlKII'F. : - POI' i$&' C>l• 

hiu depr()SSII. (Apa1·tes.) 
()SR . BScR.lGSOLLB T..!.U:VAY : - H&'US Ar.onn

mias não deram resultado ; antes lrou:terain 
desvantagens. (Apartes.) 

O Sa. ·CA!li'.\LHO RESf<NDE' - Vants.g·ens . 

O SR. EsoruGNOL LE TAUXAY:- Vnnt a;.zens , 
i!e Ol'àem mo:!l-1. Eu já fiz justiça no car.aele~ 
d~sse cidad!lo, mas n~o s·: róde :negar. qu e teY" 
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ineonsequencia.s hstiruav.ei s . Os seus collegas 
tle certo absor1iam, em g ra.nQe pa.t• te a.1 Gco
nomias que buscava fazer, m~s elb mesmo :~os 
consumia· i nu tilmenlc. (Aptt~tes. ) 

Um ministro, com elfeito, que sagnit1 um 
plano tão ferrenho, nas circumst~ncb• em quo 
se acha,•a o pa.ir., n1mca rlcverin ter tomnrlo a 
responsabilidade de daspeza.s lã' avultadas e 
pouco provei tosas,como fossem as ,la, emba:c 1ida 
â China, (Apttrtes.) Eraoccasião de eah ir do ga-

. · binetc logo o lo;p. (1lpartM. ) . 

O Sa. ÁNuRADE FIGt:IllRA: - Não foi ellc . 
O Sn. EscnAG:NOLLE TAu:;.n:- Perdi>~- lnG o 

o nobre collega. ; esla>aa.inda. no minist~rio . 

e Sa . ANDRADE F'tGUBntA:- Já t inha. !13-

hldo. 

O Sn.. EsclUGlwl.LE TAUXAY : - Creiu que 
nã.o . Pergunt~mos, p r ém á illnstre m:lioria. 
Não ha.verá "-qui nenhum Sr. d :putadJ que ~e 
l ew llre dvs metllbros do gabinete neSsa. epoco. i 
(R iso.) Oh!. senhoros, ninguem q uerencanipar 
<\ emb:~ i:xada à China 1 (Riso.) 

O que é corto e qu~ nelb se gastou oi. larga, 
w mo s1 este patz fosse torra de nab:ibos. 

O Sn . !G:sACIO MARTilis:~E' raro ell C)ll trnr 
da parte ,]e V. E:s:. justiça, quanto a hberncs. 

OSa. C~\RVALao RE~ENDE:- Temos sempt'.l 
feito jus tiç:i a e•se illu5tre lJrRzileti'O, 

O Sa. ANotunE FrGUEtnA:- N:'ío é :t pJ·i
meir:. voz : ou já fu n su& defesa. 

O Sn. lsNACio MARTINs:- E nis to oslâ 1 elo
gio de todo oministerio 5 de J•neiro. 

O Sa. CAnvu Ho REZENDE ; _ : Nüo apoiado ; 
<! la.nto os outi'os mini•tt·os níio M neordwam 
'lue o Sr. AnrlL·ado Pi nto s~hiu. 

~~(~'t'OC<t1rt·SC m lt ilos «/>artes <1 O St• . JII'OSi-
dente !'cela."'" attcnç<ío. ) . 

O SR. EscRAGNO~LE T,w:s.lY:- o ))l'ul'l'io ::ir. 
Andrado Pi.n to que oomeçou. b 1m, mezes de
pois j:i fl•J queára. Emftm. fe~ mais do quo os 
outNs minist1-os q ue ee lb.e se0 uir.uu, os ' t uo.os 
liesde o princi pio da sua administl".1~!1i:o, só moa-
1 rarrou fro:ddã:~ e condescencias e r11 mataria de 
<lespeza.s. Nem o~cluo. "Or csl;u· prcs·lutc, :1 
V. g x, · Sr . (ll"Csidenlu. (R iso.)N>JJI:< ; g3st.ou 11. 
valer. 

W bom rle mais para t:.e! rA' rgos. ':'lllo gosta de 
fli7.er. 1tiro n ningncm · 

Son o prin1ei r., :1. reconhece I' q uo não hn 
1ni uisterio possivel, brazileiro capaz,nas noS8a· 
circumstan cia• , dQ re1-liznr grande• o Íu:ldoo 
córtes n~s despezns orçaruen tari •s. c~d.~ depu
t:t.do representa aqui as nec essido.rlos da. su3 
p~ol'incia, pel~a qunes tem quo pu gn:~.r , alóni 
d ' t~dos ~s seus compt·omis•o~ eleitoraes, r n.zilo 
f:me não pouC"-s vozs• pr~tere aqu~lla.~outra~ . 

E' com effeito esta a g rande cansa de muitos 
projectos que , em outras coudiçõ~s. não seriam 
apresentados nem discutidos . Mas, n'o ha 
duvida, as províncias q11erct>\ m!lrchn~• ; j n se 
senhm peadas pela centrnl[~ação demasiado 
fcrrenb.~, desejam o11tr"' causa, . têm direito ao 
progresso . 

E, s~~hores, por· C:S>;J. wu · de iuiciativa, 
p~opl'la tAi~z da r açn latin1 m.eddional o'll doe 

nosso~ habitas, rocorre.u todo~ ao governo '' 
como ah·o das suas aspirnções esp'"am o se11 
"-Ceuo e só ol ham para o theson: o; 

O Sn.. VrANx.t 'hz:-Nôs não podemos t'ecc-
l>er Q que s, nos de;oe. . 

O Sn . EscnAGNOLLl'l TAuN .n-- 1\bs, senh01'0S , 
si queremos raalizar economias, e só fa.~e1· des
pezas uteis e j•1•tificada~. comecemo~ por casa: 
por ella é que se inicia " justiça, d~ndo-lhe 
assim preotigio c força. (A.po iados . ) 

Po••que •~ intl·oduziu esse miu v e•o d9. ca
marJ , de inutilisar todos os sabbado11 1 Que 
quer dizer esse dia remunerado sem trabalho, 
qu:.ndo logo em seguida vem o domingo~ ( Apa,·
tes.) 

Não é •ó da si tuação liooraL Tambem as.~im 
11 roce .lia a co.m~ra. conservador>., quando deUa 
fit parte. 

Da.va.- se a mesma. prs Liea. ; o governo t•ocoiou 
sempre enfrentar com n opposição, e, porto.nto, 
busca. fugir a es;e pouco amistoso tête-à-tête. 
(Riso.) 

(Cru,;am-s~ 1nuítas apartes entrs os Srs. 
Anto~> iu rk S iqt-<eira, M ac- Dowcll, Carvalho 
Rezende e outros.) 

Acredite V. E x . , Sr. ~··esidm\c, que estou 
tlisposto a f:ner plena justiça " todos, quan<lu 
falle> deste loga1' de hGnra, o que me d:i oc
ca.sião de res ponder a uma acc11s tçüo do tueu 
nobr~ amigo A 1si~ MoJ•tins, cujo nome parla 
ment~t· ó Jgnacio llbl·tins, mas a qu•<lll teimo 
seful''"" em chamar Assis Marti ns. (Ap arlos.) 
Quo querem 'I E' cMoête (Riso),e como ha tompn 
recl:~mei o m~u nome parlamentar, lambam 
acho que S.Ex. deve querer q<te l he conservem 
o seu. 

Ma•, Sr . p:·esHente, 1\cho 'luc a obscrvar;ii·> 
do noili'C 1'eputado por Pernan.uuco tom al!,:'lllll 
<a bimento ; nôs ""' 1ninoria niio temoa sido bao
tautc assiduos M a so.Lbados. (Apartes.) Si lodo" 
con~'Orl'tlõSemos, fóra a nossa prosen~.a um pw
t03to contra a fa.lta de sessiiu. {:!J•oiados.) 

Em todo caso Lorn:wa -se bom patente esse. 
mauolira ,d" 'lua I som duvida V. Kt. 1 Sr . prosi
tlente, uão ó cumpü~e do, aos sahlmdos,so soue-
0aren• algun» n.omes da. r~l~çiio dOfl presentes . 

O Sn. SoAR !l-i :-A ollri:;<<\oiio d" O[' t""'i\"' > u 
comparecer a.qui sc•nt>re. (Troeam- se nu•itns 
"lla1'le.<.) 

O Sn. Esca,lGNOr,u: TAUN,n- :- Rn mesmo. 
Sr. prosidoiltc, til'e o cnidndo da v erifica.r ea.~e 
facto. O empregodo não tem cu Ipa algumt> ; 
é lllll pobre continuo que obed ece à~ ord :n• do• 
membros da mesa e do mniorb . Tinha ellc dua.s 
r~lações , pelas quac~ ia dividindo os nomes. d~· 
deputados q ue en tJ•ovam, figurando os los lDtl 
mos na que ern destinada a. ficar d entr o da g:~
v eta. H se •ê quo por mo.i sdeputados que en
tr~~aw, ·nunc2. cbegn.vam para completar o 
numoro l~gal, pois não fa!tani intimos "-OS 
minis ted os . (Ri so.) 

O Sa. MATU l't!.lCIU.DO (!• sect·etal"io) : -
Mas isto é uma censura que V. ElC. faz · â 
mes a. 

O SR. Esc n.\ GNOLLE T.wxn: : - Boa. duvi~a ! 
A. quem, nest.:l posi~ c <leete loga.r, não posao 
Í!uei-M eo.mo representante da lLloÇáo ~ 
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Não q uoiramos des•ulpar essa til.lta que 
commette a camara todas as semanas. -E' pre· 
eiso acabar com isso. Pareee pequeno ; mas e 
jnsto rep•ro. -
· O Sa. M.!.t-rA MAcHADO : -Si V. Ex. provar 

o que dissa, o empregado é demittido imme
dia~a.rnentc ; nã:o póde ac_cusa.r sem provar. 

O Sa. EsCil.I.GNOLT,:t T,!.UNAY:- Deixe V. Ex. 
o pobre empregado em paz. Não faz aquillo por 
gosto. A tó está. cumprindo o seu dever, pois obe
dece a.o ljUB lhe mandam. Não lhe cabe culpa 
alguma. Demitta V. Ex. a. quem se julga au
autorizado para lhe dar ordens daquellas. 
(Apartes.) 

O Sll. PR11!9IllEI>!TE : -. V. Ex. permitte que 
o interrompa~ · 

O SR. EscRAGNOLLE TAt:NA.Y:- Pois não. 
O SR. P~stn:ENTE : - Convido a Mmmi""ão 

que tem de ir ao paço a-presentar a Sua M:..
gestade o· Imperador & resposta á. falia do 
thL'aao, & cumprir o seu mandato. 

O SR. EscRAGl'\OLr.J: T.!UNAY :-E eu sajeito 
a V. E:x. a seguinte duvida, resolvendo a dif
ficuld&de em que me vejo: façCI parte dessa 
commiseão, e pergunto se devo ir ao. paço ou 
contin= com a palavra na tribuna. Com 
igual -satisfação cumprirei. qualquer desses 
deveres. 

o Sa. PR~lOJr.NTE :-Entendo que () nobre 
dep11tn.do dnve ·ir nom a commissão, e eu eua
penderei oa tl'lLbalhos até que ella. volte. 

(O Sr.J»"esidente dec~ara suspensa a sessão. 
Vinte minutos depois !i aberla nollamente.) 

0 Sa. CANDIDD DE ÜLIVElRA: -PeçO a pala
vra pela ordem. 

O Sa. PRE!llD&NlB: -Tem ~ pahwr<l. o uobre 
deputado. 

O !!ir. Caudido de Oliveira:
Sr. pro~identc, ~ commiasllo incumbíd& pot• 
esta aug,tstg. cama,•a de levar a. Sua. Magestade 
o. Imperador a re•posta i falia do throno cum
priu o seu dever, sendo lida por essa oocasião 
a mesma. l'eaposta; e Su:1 Ma.gest.ade o lmpera
dRr digoou-116 ro13p0ndel' que a.gra.decia a.s cou· 
gra.tubçôes da camari> doa Srs, doputado~, as
aim como o apeio que ella. promette ao go
verno. 

Q S,J\_. J;'I!JJSI;I)lltr.~::t:,...-A r~spostll. de Sua Ma
g~taq~.o lpl.P.era.do~; e recebid~ !lQm muito es-. 
J2e<;iaJ. agr&4o. 
·· O Sa. PBJiisiDIINTE :.....,0 nobre de11atado (para 
o f!r. EsC1'agno~~e Taunay) póde continuar o 
aell dis_eurso. 

O S:a.. EscRAGNoLT,E TAU..-A>' :-Sr. presi
dente, comprehenrle bem V. Ex. q11e é diflieil 
L"eat&r o fio de um discurso, quando se metteu 
de permeio uma. inci.deucia como a que acaba 
de d;t.r~ae. Entretatlto foi ella occiiSJ.ào de eu 
ouviÍ' Lê r ~1ll tolll. Q.In t~_nto emphatico a respq~ta 
á falla. do Throllo, que não me causo11 enthu
s~_o,algum ;_pelo cQDtl'ario pareceu-me peça 
llaatante descorada. Mas d.eixem;;s isto'de lndo 
é-volte!Ílo!i á:ó córrer das idé&s. ili:e-eu ê.tava 
exp~:~riden®: . . .. .. . " -. :: . . . 

Fall!lvá n!l convenieneia de cerMarmo• de•
pezas completamente inut'Í$. Uma dellas era 
provocada. pela falta continua de s~ssões. . 

O meu nobre co.lega, deput&do por Min&S 
Geraes, trouxe-nos uma. esta.tistica das faltas 
que •e haviam dado d11rante este~ meze~ de 
sessão, o que ascendem até agora a na<l9. 
menos de 56. 

Ora, Sr. presidente, multiplicando esle al
ga~ismo pelo numero de deputa.clos, e conside· 
rando que cada um de nõs tem de subsidio 50$ 
por db, che')'a-se à importante •om= de 
338:750$, gasts em pura perda. 

Nesas.s últas continua.• figura principalmen
e o sabbado; isto pelo rocein ·que tem o go
verno de se ach&r frente a. frente com a oppo· 
sição. · 

E'lisongeiro, do certo, para nós, porque mos
trt!. que o govemo não sabe como ha.de respon· 
del1 ás nossas .interrogações e p-roeura fugir 
das discussões . 

O Sn. Z4MA : - Síi<l as pt'o.ticas deixadas 
pelos amigos de V. Ex. nos dez annos em que 
estiveram no poder. 

O Sa. EscRAGNOLu: TAUNAY : ...,... Então o 
nobre deputado nã:o attendeu :i.s minhas pda
vras. Pois não declarei j:i. que nos miuiste
rios conservadores se dava a mesma couza ? 
Havia e~ta triste tactica de não se fazer sessão 
aos sabbados. 

O SR. ZAMA:-0 meio un;co é acabarmos 
com a especialid&de dos sabba.dos. 

O Sa. Eeca.Í..GNOLLE TÀuNAY:-Eis &hi o que 
a.o quizera ver realizado e me abala-nço n 
propor. DeseJa~·a, Sr. presidente, que aca
bassemos com esta disposição do re!l'imen\o 
que tânto aterra aos governos, quer liberae•, 
quer conservadores, adoptando-se o ·que de
termina o reg-imanto do senado. Alli em todos 
os dias, pôde a opposição apresentar os seus pe
didos de informa~ão, requerimentos e reclama. 
çõe• na primeira. hon de ca-'ls._ sessão. Assiru, 
ou nunca haveria sessão, o que não 6 pL'ov~~ovel, 
ou entio acaba.rhmos com o possimo exem~;!lo 
que damos á nação toda, sendo muito justas a.s 
cenauce.s quo nos fs.gem de pouco assiduos_ nq_s 
nossos trabalhos. E veja a e&roara q11e eeton 
ad'1ogando a e& usa da maioria, porque nós da 
minoria não temos obrigação tão especial de 
fazer numero. 

O SR. ZAliLI.:-0 dever é igual para am!Jos; 
somos representantes da nação. . 

O Sa. EscRAGNOLLE TAUNAY : -Entre 08 
deveres d& m&iorill- està em primeiro legar eslê 
de comparecer ã hora da. sessilú. 

Si eativessemos em um paiz bem constituido 
em que as forças da maiori& se equilibrassem 
mais ou menos com as da minoria, si fosse pe
quena a ilifferenç!!- p~ra haver casa ; bem, era 
de rigoroso dever a minoria comparecer à hora 
certa ; mas quando b.a tamanha. vanta~em nu
meric& em fil.vor da maioria. não lbe aasiste 
·des,çnlpa possivel,a não ser o p-ouco enthU3Í_ásmo 
q_ll!! J.Ae inc,_u~m os .ga.Qi.n~l~ q~ slll!tema. 
A.pcwtes.) A ausene1a da minoria é·, nm~te 



C(rnara aos Depctaaos - lmiJ'esso em 3010112015 00:31- Página 16 ae 41 

Sessão em 22 de Agosto de 1882 79 

caso. um meio de atrapalhar e por fim obri~r 
a ma.ioria a cumprir os seus deveres. 

O Sa. ZA:lfA :-0 nobre deputado deve diz~r 
que é um m:i.u habito que ambos alo;> Lamo&
ina.ioria e minoria.. 

O Sa. E$CRAGNOL!.l!l TAUNA.Y :- Poi• enllio 
acabemos com este mau h abito. 

O nobre Sr. i• sec1·eta.rio afliançou-nos que 
deseja. sessões :J.Os M.bbados. Pois inicie S. Ex. 
a. ·moditicação de.•La parte do no>so ragimonto, 

· pro"onh• a eliwi:Uaçio d~ss"" dias J~ deSCllllSO 
JUdaicos 9.ue causam escand•lo, pois não sio da 
nossa. rehgião. (A[artes.) . 

Nem se suf!ponha, Sr. pr~sidente, que quanto 
menos se falle aqui, ma1s Ju·ra. a nação. N~o. 
e muito pelo cou h·ario. Selllpre q U6 um oradol· 
oec11pa esL' tribuna eot:i trabalhando om bem 
do pa.iz, Qw.ndo entio é da opposiçàD redobra 
o serviço. c resce de va.lor , porqo.e si ha. al~o.ma. 
cansa que conlenb:l.' os ministros da. nossa terra, 
é o t-eceio d 1 cenS<lr& publica ; si não fosse 
eUe, o& riamos g .ver nados eom mais abmdo 
ainda do que o somos e sobretudo muito maior 
arbitrariedade. (Apoiados.) 

O SR. C..t.NTlo :- A.ssim. mesmo o e. 
O Sn.. EscRA.GNOLLI!. T.tUNAY:-Boa duvida, 

pois, a inlla. abel'l;o <tpa.rla.mento, pres mcoamos 
llagrantes infraeçõez d~ lei, o desrepeito com 
que !Jiio tr >lados pelos ministe,ios a constil11içdo 
d.J imperio e oB direitos dos ontros! E é est la 
oec:lSt~ azad .. d~ ~ergunta1• a V. Ex., Sr. pre· 
sidente, que jã fot ministro e polera nova
m~o.te sel-o, porque raz[o esses consel~ei ros 
lransitorios da coroa sentem. se, quando de 
posse da governaçào, pa8$uidos de tamanho 
poder e importancia, que se julgam logo au
perior•JS à lei e ao parlamento e offeodJlll a 
seu bel prazer as llis, actumdo deseuloa p&ra 
as MQões mois inde•culpaveia, a;•oilldo~ orn 
um.·> m~ioria se·npre p,ampLa para. jusüficat• 
actos de verJadeirn violeoch. 

Vejo q•te ~·ütos minisll'OS quo assumem a 
dire cçlio do p.1iz. ar vorad·•t,com ""rpre•~ delles 
moamos e de todos, orn oslt>disw i noLanU.naoa, 
Clllque.nto no ;ov•rno podem t11do o tudo razorn. 
Cahem, afund•m-sa e nada mnis valern. Pa
rece que 11qui e no Bt·azü só se d.í. impor. 
tancia :i po~içio oillcial. (Apoiados c ..ao 
apoi ados.) 

O Sn.. lGNACio MA!\TiliS : -01 ministros nlo 
te~. rn!lis Talor aqui no recinto por oerem 
mtntstros ! · 

O SR . Escn.AGNOLLE TAOIUY:- Ore , pelo 
amot- de Deus ! não vá de encontro á verdade 
dos fac'tos. V. Ex. e•t:i veado erigir-se à po
$Íção de eminentes estadistas deputados que 
antes não valiam coun alguma aos nossos olho•, 
já qua nto a talentos, já . por serviços. (Apoia· 
dos.) Continuemos poré~n. . 

Vejo na e•pecifie3çi0 daa despezas duas on 
tres verbas consagt'adaa a classes completamen
te ina.ctivas:são as dos reformados, pensionistas, 
aposentados c empreg ados de repartições ex
tin~tas. Tudo isto monta. :i importantíssima 
somms. de 2. 792:000$648. Or.a, Sr. presid9nte. 
V,E;,.aabe qne esta despeza tende a Cl'6f!C&r tQ<!os 

011 dias; e fóra. neees1ario p1rmoa um pandeiro à 
fa··ilidade e descuido com q11e encaramos esta 
fonte do gastos se111 roprodueção po &ivol pa.ra 
o capital Pmpregs.do. Res~eito muito o func
ciona.l'io publico, que enca.neceu no serviço d.:l 
nação o neUe a~ in11tilisou, e acb.o de toda a. 
jllSLiça que o~ cofre~ gerae• contribuam segui
damente para:>. muutençiio de um final de vida. 
bem uslda em prol dos intero•aea de todos ; 
mas. senhores, dis~o aos abusos que ae dão entre 
nó• ha ama difterença enorme , e o thesouro 
carrega. com o peao de verdadeiros presentea 
feitos pelos ministros aos seus afilhados. (Apoi&~ 
dos e na o apoiados.) 

Em todo o caso, eu já. o disse ha pouco; ha 
muita. facilidade. e ta.mbem nisso a. nossa ca
mara ten\ culpas. 

O SR. _l GNACro M.&tlt"INB : - 0 que disse o Sr. 
presidente do colll!elbo deve lS8Lisfazer a. V. Ex. 

0 SR. ESCRAONOLLE TAUNA.Y : - 0 que é 
que di$se o Sr. pres idente do conselho~ Algum&. 
cousa positiva. e sincera ? (Ri so.) 

O Sa. lGNACro MA.Rl'l.NS :-Di EtS2 qu') só con
ce<b a.posentad >ri's em casos e:ttl·emns. 

O Sa. E scÚGNOLLE T.!.UNAY : - E V. Ex. 
acreditou ~(Riso.) Nilo se lombre. que o no
bre ex-mini311'0 da C..Zenda pata nomear o filho 
do Sr. com~lb.e iro DantM teve que aposentar 
por d~ceneia empregados d e categor ia superior, 
optimos serventuados publicas 1 Era um caso 
e::ttremo de aposentar assiBl sem necessidade ~ 

O Sa. CA.IlNEtRo DA. RocuA : - Não apoiado. 

O Sa. Eectt.\GNOLLE T.uiNAY : - Este nãe 
apoiado do ill oatre membro do gabinete de 21 
de J.IDeiro refere~e á viobn~ia e ao pa.troo.ato 
exercido>, ou á qualidade doe fnnceionarios 
apo•antados 1 (Apartes .) 

O SI\. Z.-.11!,\ :-Não bs. ju•tiça nesb. accusação 
de V. E't. O Sr. conselheiro Antão. pediu apo
aenLadoria por •notivo de molestia. 

o Sa. EacRAosoLLll TAUNAY :- Então sõ se 
apo~entou o Sr. conselbeiro Antão? M·•e. senho-; 

. rc~, um Cacto 1U~ito iulores~o.te-é qu~ em 
gor~l, o tu grando Dtlroero do eaooa, o o empre- · 
gados, que porsnle a. lei são considerados inuti
lisados para. todo e ([Ua.lq,uer sGrviço,dopoia plei• 
leiam novo~ emprego ,s, os consoguem, ser,.em 
a.inda certo aumero · de allnos,e atin >1 são outra 
vez apoaentad s ou j11bila:loa,. aeeumulando ou
tros honorarios (Apoiados.)·O que aignifica isto~ 
Que a primeira concessão foi uma facilidade do 
governo, e facilidade que vai pesar por longos 
annO!I sobre os cofres po.blicos. · 

E' necessario,noa càsos em que a. lei como que 
ajada aquella faeilidade, quo tom~111oo providen
cias no oentido de pear.uos a p ;sai,bi!id~de de 
se juntarem aos vencimentos da. aposenta.ção 
oatros sahidos doa cofres publicoa. . 

O nobre depula.do P' lo Maranhão o Sr. Gomes 
de Cast ro lembrot;l, nada menos, o e templo do 
Sr. presidente do conselho, magiatrado apo-en
tado, sem duvida por enfermidades ou ca.asaa 
i:rualmente podlrosas, e que entret: ni.O tem 
f~rça.a pa.ra. arcar com o penosiasimo e improbo 
tratlalhv da. admillistração superior do paiz. 
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O Sa. ZAMA: -0 nobre presidente do conse
lho ·foz muito bem; o sanad,. devê ser sim-
plesmente sena.dor. · 

O SR. EscRAGNOLLE T.WNAY: -Do mesmo 
modo; o honr~do ministro da agricultura. Ha. 
tew pos simple., apos 'ntal >, o q uc iw plica la
validez e necessidade de descan9o, é hoje, com
tujo, obrigad.> â vertiginos~ nctivida~e. 

O SI!-· lGNACm MARTINS :-Apo•éntou->e ero 
virtude d >lei. 

O Sn. EscB.AGNOLLE T.mNAY:- São muitJs os 
que dep 1ia de aposentados e jubilados vãn occu
par novos empregos, tendo em vista a accumula
çiío de vencimentG:l. V. E~., St•. pre•idonte, deve 
ter encontrado muíto:i ~xBmplo~ deste~ no rni
nisterio da marinha. E a p1·opo2i to vou dsr a 
V. E,.. uma noticia, que talvez lb.e cause algu
ma satisr,.cilo .. li conheci o nobt·e ministro da 
marinha. (Riso.) Ti v& a honm. de sar apresen
tado a. S. E:.. Pareceu-me, assim á prim~ira 
vista, boa pessoa, homem perfeitamBnte coruato, 

. tlc paz, t:tnto assim que não ~credita na pos
sibilidade quanlo maia probabilidade de uma 
gu~rra, de maneira que, ai ella se dér, ter:i 
S. Ex. utnll. dee.epçãt> bem desagrada vel e tama
rá a delibet·ação de del!litttr-se logo do aHo car
go que occupa, com o que fará um bom serviço 
ao pai~. (R:i;·o; apartes.) 

Mas S. E:s:., como homem d ~ paz que é, pa
rece qu& gost~ znaito d ~ offieiaes reformados c 
chamou para junto de si gente nessas. condi
ções, o q_ ue traz logo vexa me para o orça:m~nto. 
Ha, porem, nessa re~artição de marinha e~em
I•lo; bastante curiosos. Em Paranaguà, a com
panhia :le aprendizes esti entregue " um offi

. cial de fnzenda, porque o capitgo do porto,que ó 
I'efurmado, v~iu a córte tr~ tnr da sua saudo, n 
qual foi motivo da. sua reforma. 

OSa.C.ut:;ErR) o.t Rocru;-Ji voltou parsltl. 
O Sn. EscaAGNO!.I.r TAUNAY:-E' a infol'ma~ 

ção que eu tenho. 
Nl) Pi:~.uh:y eat6. a compn.nhi11 commnndula 

por um offi cut.l rafnrmado, quo conta nldm disto 
mais de 80 e.nnoa. Ora, não parece a V. E:x., 
que o serviço publico ha. do ali po.d~car7 Tenho 
muita. consider1çiio pela~ condtçiles procaríns 
d011 officiaes ref<>tmados, mns merece-a1e mui
to maia " c~nveniencia publica. (Apoiados.) 
· Nãn seria. conveniente tomarmo> uma pMvi

dencia qualquer para impedir, ou pelo menos 
cercear esse desejo de accumul:l.ção de peque
nos vencimentos~ Pódc ctioctivamen.tc umfunc
éiona.rio ser aposentado oujubilado por do
ente, mas d~pois voltar i sa ude completa e vi
gorosa. Non1.1nento valido para o serviço, pede 
e obtem do governo um emprego ; mas o que 
não deve é perceber cs honorarios da oposentn
doria ou jubilaç~o, emqua.nto exercer novo 
emprego. Eu abrlTla por em~uanto e~cepção 
em favor dos reformados, pote . são serviços 
il. pa.tda muito peno ;os e especiaes. Isto faria 
com qns muit~ gente não aspirasse a receber 
ainda m'\is essas migalhas do dinheiro da nn.ção 
que,addicionailas umas ás outra.s,ascendem aftna.l 
n somrua não pequena, sem que haja serviço a 
clla correspondente. Sei bellamen!e que a zne· 
dida nilo é sympathic~ e ha de provocar recri-

minações e descontentamentos; mas, senhol·e~, 
este á o nosso papel aqui. Temo• '1. ue attender 
ao bem gel."a!, não lb. ' antepondo interesses 
Je alguns e até de muitos. Uma m~did!' gene
rica póde desagradar a todo 1 no prtme1ro mo
mento de irr"ílexãG e •ó depoio de calma e de 
meditação p~tenlear-se u til e atã im ~resci lldi
vel e sa.lva.d~ra. E' pt•eú<o cot'<\gem no córte 
d:.1s desp ezas publicas par:~. arcar .com o~ des • 
contentes Q recalcitrantes, e e esta a glona dos 
eotadi~tas it,liaaos, quanlo trat:.,·am de recom.
pot o descalabro Jas finnnças do seu paiz, tão 
ameaçado!' parao novo regimen da. ltalis. unida. 

Mas, Sr. president~, as palavras .,que acabo 
·de proferir levam-me agora a insistir na du
vid:> que ha poaco susoitei, si o Bre.zil está. nas 
condições do reino de ltalia. c póde.ou deve j~ 
e já executar um programma. t•estl'ict)saimo da 
rnais severa econoulia, dess3. economia ~~e o 
Se. Cucheval Clal'ig"Y d1amou socdiJa. Es~ão 
os factos àiariamente ·provando que não pode-· 
1110& ab.alut~mente cont 1r com a camara para 
obte~ medidas nesse desejado sentido. C;da 
praviucia tem a sua exigeneia, e exigencia. 
muito jasti1. Hqje o es oirito publico está. ,·ol
tado para as ehamad:1s de<pezas reprodnctwas, 
embora. no m oU parecer não dêm elhs C{)m~ 
pens1çilo, emquanto não houve~ accrescima 
sensível de população. Para num o problema 
iniciü da nossa grandeza não é esse, porem 
sim aimmigr"ç~a européa. (Apartes.) O nobre 
deputado pel_o R!o d~ ~aneiro, o illustrad~ 
Sr. Dr. Forl'Gtra Vta.nna, Jli. nos apresentou aqm 
ma.ppas claros o positivos que d •mocstram que 
as taes deapcza.s t'oproductivas só nos têm até 
ngora tl'nzido bam ponosos d~ficits. (Apo;.ado.•; 
apartes.} · 

Mos em fim. ó umo. inclinaçllo natm•al ao es
pírito do <JUOm quer progredir, lmç.ar milodos 
meiOR que nn oee~8i[o 8G lluufiguram nnis adc
q nado~ l'''rn isso : pn~oee qM pelas estrndns de 
forro cheguro:nos m~tia drpt•esaa ao no••o oh~ 
jectivo. Cmu c!feito, em alguns eniO~ ser,. 
11~sim ; maa, j d q na estamos nn maré da~ garnn
tiaa rl& ju:·os, convem vêr o modo por qu~ ao 
C lZ6ffi Os se• f>wores. 

Do mesmo modo em t•olnçiio nos engenhos 
ccn\rnes, quo as tornat·a.m fonte <le especa
l.n.çno, to.n to assim qM om Londres os cu. piLa~ 
listas têm rccus~do os seus ca.bedaos, por:zue 
vêm !1.116 o• intermediarias cuidam, antes de 
tudo, de se desfazerem da concessão obtidn. G au
ferir lucros imm~diatos. Si pelo contrario o go
verno tivesse . tido o cuidado de e utregar essas 
garantias a fazendeiros e agricultores cujos in
te1'esses estão intimamente li~ados á. realização 
das emprezas, outro fóra o resultado. (Apartes.) 

O Sa. MA.c·DOWELL:- O governo concede 
garantia de juros. 

O ~R. EsciUG:>OLLl!: TAONAY:- Perfeita
mente: a ga••antia de juros é um. me i~ para 
podecew-se Ol'ganizar no 'ealraugeiro a.> com
p(lnhias. 

Mas V. Ell:. comprehende quo o.preçopor 
que os conces>ionarios querem fazer pagar as 
passadaa que deram, os re!\uerimentos quo 
fizemm, os int~t·mediarios de que lançaram 
mão, esse proço 6 sempre mais ou menos avul-



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 3010112015 00:31 . Página 18 de 41 

Sessão em 22 de Agosto de 1882 8·1 

tado e repre.sl!nla para a associaçllo quo se 
formar um ca.p1tal qu~ iica. morto. 

Ha. pouco t~mpo sa.biram decre\oe em favo1· 
de pessoa• que evideutement·' so v!z~VMll a 

' lucros po1· tra.nsferencia e pouco se imp:,rtarinm 
com o estabeleciment·) ou nl\o dos engenhos cen
craes que pro!llaltiam crear. 

Ainda ahi se verifica a justeza do pensamento 
do Ba.rão Louis ;-boa. po~itic" para tr<r boa$ 
finanças. 

E' nece8$ario saber d irigir os negoeios pu
blic~~; conhecer os homens, e3tudal-os, dar in
centtvo a.Q$ que o merecem, afastar aquelles 
que especulam, ~desses e!lidados •. !l'ais íaeeis 
do que se suppoe, provam a uspiciosas conse
quencias financeiras. 

Cautela. com as despezas, senhor es. Fs.
<jalll.ol-u, mas com estudo e methodo. Gast.a.r 
bem, saber gastar, eis üma acioneia nova no 
B~~ . 

Vi com pra:~;er que o nobre Sr. ministro da 
agric111tura não s.~ moalrava avesso a. idéa dos 
contratos de colonisação ; mas S. Ex. rallou 
.nq·ti uma unica vez e não ncis app~receu ma i•. 
Sumiu-se. (Riso.) E' alias uin màu habito este 
dos membros do poder executivo: apenas rui
ni atrv;, gostam pouco de vir câ. (.o!.partDs) i!:n
tão a.nt.es da. reeleição deaapparec:l.lll absallllll· 
mente d"ato. e•sa e não h~ como •e lhes foue r 
uma pergunta, cbter umo. inform&çilo. E ' ver
dada que ngora, com este regimen, 1p·ands <i a 
pr •ocupação que lhe> de -.r e dar a reel·~ição, SO· 
b retudo q ua.ndo tem coo.scienci~ de que o di
ploma com q••~ aqui entraram n[o lhei foi con
fe•·iJo pela vontade popular. Isto aem aliU.IlãO; 
é em these (Riso e apartes.) 

O SR. lGNA.C[Q MA.l\'I'INS :-Podem esta~ aqui 
mas não téro obrigação. . · 

O Sn. EscR.lGNOLLJ! T.1.o:su : - Porc1u~ 
nâ:o 1 P:~ra. qu~ estão :~quellas ea.dah•as nlli 
sena:o pn.r,\ serem occnpads.s por miniati'os que 
nito eojam deputados. 

Dizia. eu, porem, que u5o me d··~~rnd;:wa a 
opinião do nobre miniati·o d" asrieult<Wl sobro 
cohnill8ção. 

Sr . presidente, 011 quizúm ter occ:\Sií!o d~ 
desenvolver a.. minhas idlins sobra oaso irnpor
ta.ntis.simo ns.sumpto, idén.~ que são filhas do 
um estudo modesto, In:lS :>turado c porsisten te, 
feito a.liãe de coração por enxergar nalle os 
Jlleios de melhor servir o meu p•ir.. 

Com effeito, penso como o Sr. eon.9elheiro 
Pereira da. Silva, que esta. Q<Jestão devlira so1· 
considerad~ por todos :1 grande. poli ti cr. nacional 
mas o conselheiro·Perúra da Silva de 1853 e 
não o de hoje, :pois a gora parec~ S. E li:. ter 
mudado de parecer e da.r somenos importancia. 
á mate~ia considera.da. comtudo nor elle de 
um medo tão el!wado, h~ psrto de 30 annos. 

O SR. PREBIDDNU:- Mas, V. Rx. e~tá sa.
hindo dos limites do del:>a.te . 

O Sa . GARuLa:O RP:ZENor::- Não apoiado; 
o nobre orador esti perfeitament' dentro desse~ 
limites. (Apoiados). · 

O SR. EsoRA.Gl'IOLL:& TAuN~Y: - Creio, Sr. 
proaid&nte, que se liga. perfeitamenta ao :111-

snmpto, porque é corrent~ no paiz que a colo
v. IV.-11 

nizaçiio tem ·produzido gra.ndos gastos sem 
vantagens cor<•espondentes (apartes) o '!>H>ro 
pNvar que ~lia tem dado auspiciosos l'Csul
t~dos, não devendo cahir sobre os colonos es
tab.elecidos no p~i>. a rcspomabilidad ,; dosel'l'OS 
e mconse~uencll>.• do. administração brozi
leira.. 

O illustr<-do deputado peb Rio de Janeiro 
o :;>r. Alfredo Chaves, já. encaminhou aqllGS· 
tão por esta verelh, nl!\s partiu de uma ll :se 
que mo pa.reco íal~a. Fez o apanhado ·ie to.l"s 
as desp~z.as, tomou-as pu" dividendo. consi
dGrou dJv1sor o n"mero dG colonos estabele •i
dos o. como resultado da divislo ou rtuocient~ 
a.cho•a que cada colono cusllir!l. de 380.~ a 400$. 

E' en<,'era:lissimo este :1.lgarismo, o si !izar
mos os calculas com· o~actilão; não towamlo 
as cousas em glcbo, veremos que blvez com 
·cada colono localiS:l.do no paiz não se gastaram 
~00 .. Tud~ mais é a!feiw do esbanj:.mento, da 
ImprevJdencla nos contr;lctOs, do desvio de di
nlteiroo, das es~ipulações m~l combinarha, da 
falta clesystcm ... do D·>nh un• méthodo. do desejo 
d e· arranjar G }!rotager afil~ados, do excesso 
de dispendio, do luxo ele proviclenci~s mal pen
sadas, emfim de um sem numoro de cansas que 
constit uam a pcssima admini.;tra.ção. 

Pois oo colonos honeat.os e moriger~dos, que 
i1nmigraram do sen paiz n :~ tal com inteoção fir
me d~ buscar ·outr" patfit>, hão de por ventura 
o;wregar com as culpos d~ todos aquelles "bn
so6 e sinca·l" s ~ 

Apenas cheguei em 1Bi 6 a provincin de. 
Santa Catbr.rina, no carsctm· do presidente, re
conlleci que nlll do.• gr.llldcs erros dos governo~ 
eonservndor ou liberal, era qllercr fazer tt todo 
traneo. imrnigração otficial, o quo nos cuatoa 
centenas e centena.s de contos de réis. 

O Sn. Pl\ESIDENTP: : - V. Ex. não ncli:l. este 
~sumpto mai~ partincntc ao minister.io dn agri 
cultura '! 

O Stt. Escn.IGNOL[,E T,\UN.l.Y: - Acho <tiiO 
tem IM is li;;n.ç•<o com u ministerio dA ngri
cultura, mas fallnn<lo >lns dcspe~l\8 do 1ho110uro 
nuci :o·Il não ó olljc,:to ~•tr.t nho tuc3r u'um 
1111ourupt~ que \.<l11t sido con~idara<lo cnnandot· 
do t;io lnrgo• gastos . (:1poiado.<). 

Co11to com n lons-:tnimid•do de V. Ex., pois 
insc,·cvi-mc para r .. Uar no orçamento da "gri
cu..l tur~, mas tal foi a. quantid~de de orador~a 
que quizoram lambem occupar esta tribuna.,que 
n~o me couu~ a palaYt·a.. 

Mu, Sr. presideote, julgo necessario esbbe
!ccer uma àistincç,(o ent t·e immigru ção offici11.l 
e colonis>çã.o official. No primeiro caso, os in
termediarias não quer~m saber a qualidade de 
gente que arrebanham nos ponto; sujeíloa ó. 
immlgraçil:o, e por isto foram atirados da Eu.~ 
rop~ para o Bnzil milhares e milhares de 
individu!;s que não podiam d:or a menor· ga
rantia de estabilidade. O qu1 os contratante;; 
queriam tão sómenLe era preonc'her, de qual
quer modo qu~ fosse, 11m estipulado numero 
de homens, mulheres e criançu, ta nto :assim 
que chegou-se a dize1· quo si 611Va1.\ava.n ~s 
pri.aões da. ltalia e antros pa.izes com d<lstino 
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ao impetio do Br~zil. Em. istil " COh~tlquencia 
elo pagamento de tanro JW•' cabeça, eem se olhar 
pa:·a rus.is nada. . 

Es;cs intituhdfls colonos, muitos dos 'luaes 
e:am simples passeado-~es transatlo.ntico.~ a custo. 
<10 th"souro urasiteiro não se locatiswa::n no 
pai~, e a pro v~ita ndo a primeira occasião, sa:
favam-s' pal'a o Rio dolo Prata, h·ansphtando pn.ra 
l:i as pessimas impt•essõos que dizi~m ler r·cce
Lli :o do Bra,il. Essa era a jmmigt•açlio official 
r1uo tanto nos prejudicou.~o passo que a coloni· 
s çJo offiá:ll t•eprJsent~ a protec~ão jnsta e 
pmsoch. qa3 o gov órno deve dis~nnsw o. asso
da~5es e companhias quo tenham por fim 
chü~lAl' ao ímfu:;rio e lig.:w n.o ~e11 Mlo lt-a.lulha.
<lOt'<lS europcas, acolhendo-<>< com ~t·inho, fa. 
cititando-lhcs os primeiros momentos scimpre 
por.osis ,;mos á todo homem que emigra,cle che. 
ll'"'l"'" um p:tiz eomplc~•m,nte esbr:;nho o dan-: 
~o\Q-1\n:s logo terr~s n rn"lios d~ e:"::C!rcer a sua. 
nctivid:tde e eJmcçat· vi·da nova pat·a si c pw:t. 
s~as fa nilias. Isto sicn 6 p~o\·eitoso p~ra toda a 
n~ç,i.o. tApo '~tdos e «p<Jrtes.) · 

o nobre do~ut.ado pdo Rio de .T.tnciro SJÜ
clllou em 4DO;; o custo d~ ca.da. colono esk,be
lecido, mas vou ler n ca:11ara. alguns trech~s 
que roo>tr~m de· modo evidente que os que se 
estabeleceram no B1·adl c s~ iden titicaram 
eom os sous deetinol não devem sor equipMados 
tiquelles que fi1.cram daqui escala para outros 
pontos do globo, falt.uldo ·a todos os seus com
!' ~omis.~os o devere.; moracs. 1\ conf~são é des
~:>.gmdavel e inj11st.a p~ra cow l\quelles <)LI~ 
proMderam bem " alitis prosper:<raru. 
Cheg~ndo a. Santa Catharina, tratei do estu

d~r um tanto sérlamente esta .magna questão 
•ln. colonisação, I>orquo sampre tive o espi~ito 
v0ltado \)ar~ ella, t~nto .-ssim q o e aqui n~sla 
co.>a em 1875 fu.i o pl'imeiro a àdvog:tr a b~lla 
idéa da. g1•ande nattlrJliza,.ão. (.4poiarlos.) 
OÚil·a ra~ão, porém, a isso rue levara ; e que 
quasi todas as somn.nas ab ria eu credítos avul~ 
t '\Clos, sob minhl responsabilid~de, par:t ac~rlir 
a dosp~zas incessantes e urgentes, chegando 
assim a ma.ndu· pag1r cJn tcna$ e ce n tenal de 
contos de réis. 

Embm·:~. não h~ja 1•esponsabilidada elfectiva 
neste p:.iz. porqne ee ha lei ningu 'm ainda 
sentiu os saus eifeitos por ma i• 'I ue more~n, o 
fac to não podia deixar de impres,onar. 

Eis-me pois a enminar o modo por c1u.~ se 
escoav:J.m tão grande; soro.mns, e o resultado foi 
a. sorpreza por "er q llnl o sou emprego. 

Não desc·1ncei, pois, unt só instante o onvicü 
reiterado.~ e longos officio.s ao gcwerno. mos
trando os enormes esbanj:t.mento~ que se davam 
e OS VÍCÍOS inveterados IJ.Ue continu \Vam :C pre~ 
dominar. 

V. ·Ex., St•. pre•iden!e, presto·~ alguma at
tenção a esse> offl.cios ? Tomou-o> e n conside
ração 1 Não prestou, nem po:!ia. pre;tat·. Pois 
assim tambem pt'Oced~u O. govel'nO, quando 
oatro era o caminho a .~eguir. 

0 SI\. PRESIDli:NTI':: -Estou pNSt~ndo a ttenção 
a V. Ex. . 

0 SR. Escl\AG:o<oU.~ TAUX!\\' (1•inrlo-~e :)
Dosoulpc-me V, l~x. Empt•.>guoi cata mo'lo da 
t~llnr familiar para bio somen l.e assignnl!tr a 

des9.lleno.ão que a.o go\·erno de e.ntão mcrAce:·~1.m 
as minhas ob.serva~.ões. 

Como ella.~ hoj , ·perdel'n.m totalmente .o c~
t•actet· offioi•l, vou l~r i camtra., alguns topicos 
dos offi.cios que dil'igi, porque tratam de fa.ctos 
ero ex tr-amo curiosas. 
· Referia-me etl aos co lo nos des~mbat·cados no 

porto d c ltaja.by e, depois de algumas conside
L'~çõas, mostrava o d2sen~olvimento Ienlo dos. 
colonos indicnndo M c :usas do .o>.tropsllo o 
confu>ílo do serviço ,üli feito : (!8 :) 

« Polo c~nLrato, dizia ou a H de Novemht•o 
<IJ i87G, foito Cl•lll Caet.o>.no Pinto, a n,ffluen
ci:J. d~ colonos tom sido grande, fj\Hl.Si toJ.oa 
th•0ltJ:zGs ~ ·itali:1.no3 e~ segu:t:io inforil'l~çõc~; 
que ocn:ho, h~ de ir todos c-s mezos eresc~n<lo. 
Si essa gente se espalhMso proporcíoJtalmentc 
pol' <livers~s cobnias em '1\le achassa prompta 
locali3ação, loLes medidos e soccOi'TO~ immedia
tosr n:to dtJ\'irlo qn~ o movimento fossê ntil a 
esperançoso para os rccêm-chegados e par~ o 
paiz que os acolhe. lnfeli~.mente, pocêm, tal 
não se di, a ao passo que ~fline i mmigração em 
geral de mi qu~ lidade para um ponto que lb.c 
ó indi•:·ado dc,de que parte da Europa, ftcam os 
terrenos medidos e prom2tos em Blnmena·t ~ 
outrJs loc~es á espera de occupantes .• 

"'Ch~ga o colono e ó le;·ada pa~& o barracão 
de rcccpg~o na br.rra d) It~jahy-Miriru c do 
Guará, onde fica. dias c <lia~ s• m ccmducção 
para ir quer para Itajahy e D. Pedt·o, ql?er para 
outro logat·. Consultados sob:e o desllao, que 
queiram, g rít 1m todos tma uoce-lt<>jahy , d3•· 
confiados logo r1ue sejam enga.o.ados na direc:ção 
a tomar. Alli appal'ecem agenL,;s de negoCian
tes ít~lianos, que Monsolbam resi~tencia r.tó 
quo todos sigam p~1·n. o centro ond~ cllcs tt!m 
mrtii5 casas de comm{!rcio. 

~umo.vez' ern lt!loj»hy o cJlOM recobe do 111111-
c~da o dinl1eir() para s~n oJla\docimeoto, iae~ 
tnl'a :l.e casa, clet·rub~<h, compl'a de instrumen
t~s arat:>rios e sementes, c Mó }l:1ra o casn (]0 
fu Lut·:lS enfet·midades, do t~odo que si tiver trGs 
pess•)n,s do fa.milin t•acebe d~ momento 1.48~ !» 
(InteJ·rompenclo n lcitm·a.) 

Veja V. E:s:., Sr. pr ·sidentc, que margem 
ficara abcrtu. !Mra en1rmos abusos e como an
davam as c ousas ! 

UMA. YO< :-N~ vel'lla:lo IÍ de pasnJ."-~· 
O Sa. EscB.AGNOLL~ TAD:>!AY :-0 nobre cal~ 

lega tem razão, mgs onça ainda que ó ·in teres 
sanle (conlimtando a ler) : «E ess' colono 
fica oito e mais mezes dentro d e um barracão 
de t•eccpção á e~pera que si o localisc. em 
um lote ' lue elle, pelo s2u contrato, ainda póde 
aceitar ou. nio, conforme fo;· do S}u agrado. 
Em'),uanto esti no barracão o Estado dá-lhe 
2$0ao di~rio', a titulo de trabalho nas estt•adas, 
ficando :t ümilia a abanar· os bra~os. 

O SL\. LEopor.no Cu~m" :-Assim com olfeito 
não haviadinheõro que chegasse. No Espirito
S\l.nto outro en o oystema. 

O Sn. Esc r,AGNOI.LI': T.~UN.I.\' :-Cantinu aya 
eu (lendo): «O que se f,,~ de nfogadilho no 
ltajahy, faz-s1 succ~ssivamente em lllnmcnau. 
Assim o can\ to(\a a ri\?.ão o colono só recebe 
dinheiro po.t.\ levanta1' easa, quando de posse do 
SOcl lo!n., p;lra del·ml>a<l•, 'luando Ji tem eas~., P. 
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t•m·:t sémenles <[tmndo l•Õtle pbiil:\l-as. • (l'«· dellu, e ['Ol' i•to ó <tUC •tuero eximi•· t) i!lHtli
J·(lndo .dc lcJ·.) . : ;;i·~ute hone.:;t.o e c1u~ se est;-tLdeeeu IJO l>rc1~il 

Tudo isto, •ollhOI'3s, si não fóra.tão dcpone~-; da d·Jsagradarcl respons~biJ.itJ~tdc que dev., pc
te contt•;t nós. era em <lx•rewo colr!OSJ . l<llll6l·l S.tr ~o~~-~ tti'OlÜUl'JÜ'Os eur~pe~s e os [ICs>ionos 
n cm-so _aqueltes cento; c cen.tos .de hotuens, I ndrutmslr~doNs n~ssos; maiS atnda s:>brc e>tcs 
pt•olctat'tOS da ~urop_a, 'l."e havum sompt·~ !li'-, .ch r1ue. SJ~re aquelle•, que o•st•wam uo seu pa
cado com >1 mator mtse~ta, r~cel)en~o ;~.ssun dõ J \>ol tlo uwet•> i';tdos abus >s. Houve um conjunto 
pancada :!,'4, ~ nté 5 ou 6.000 f.·aucos, o mais • u ·plo;•avd d~ dre~m,tancias pr·,judici,.Ji.çs)t.,,,s 
5 _ fr.tncos ~i·wios! Suppu_nhmu·>B chegaolJs, \ a s corres J>Ublicos. ppoi<ulos .) 
n,ao ::~ p~r~,z~, •nts r.o pr.t~ clo~ tolo~ (l~•so . i O S 11. PttES!Dll:iTE:- Peço" V. E:.:. '1"~ so 
h_ntao .<"lrperta.v::a.m cada lfi!Z rna.ls ns cxt;;on-

1

1 cinja ~i :n:ttoriil. em di~:;us5:1o . 
ma . 

Di~h1_ ou (contfmundo 1t lêr): « l~ on ltaja.lt,Y l O SR .. ~~~?M?XoL!.E ~.lUXAY:-: ~:u·ci por 
as pesstmas tradt,]j;Js es\ão por tal fór:na a t·rat· contont.•t :-. \ · h x.. N.tqueolc rnOQ officto •.. 
gadas r1ue, com.o em ann s passad·,s, s·J luv~wn t:~t Sn . DEI'U'UI!O: -lUas tudo iisO não cski. 
oi to di:ts d'l v:bge:u para d a Barra. ir ao nucloo ' em discussão. . · 
d~ cJlonia, ainda_ hoje sa pagam o.sse ; oito O Sa. EsctuG:o~oLl.'e T.\u.u..- :- Oh : ,..,.,!J,1rcs , 
dtas, _e:nb n·a o tr.~_Jec t > S'lJa presentemente de niio es tou mostrand" como se lem gasto ca di
um so dt:'! E a.p_en~ se . que;- corln.r ess:>. d es- oheiros publicos ne.~t' Bra.úl ~ P ois- isto não 
p.;za., t t" tlam Os 1tnmtgrante3, ch.ma.m O dlT.em está dentro do~ limites da nt)ssa. .dL~cu~? ~ 
gu~ o governo faltou a. promessas sagradas r1ue (Muitos apoiados ) 
l h.e3 tinh;~.m sido solcmn emente fei tas como e o- . · . 
go!W para deixarem :. patria . ,. (Parando de Vo~ES:- Contmn~ o_ orador. Eai.amo3 ounu-
1.);· . ) do-o com toda a attcnçiio. 

Sló isto, senhoreg, hast~ par& demonstrar os O Sn. EscnJ.G:>:Ol.r.ll TAliNAY: - O• eontra--
horrorcsos abusos que se !L>vam q>1er rlo facto, tos para immig-r.1çlio a tanto fJ'J"' cabeça deram, 
•tuer como desculpa. ri dispendiosque não tinham como c•·a. natural, os peioreg resultados . Na 
r~zão _ de se.-. E cutnpro lemllrar que transita- E11ropa o quo se queria era. empurrar geutc 
t•nm nssim milb.are• e milb.aros de peasoas quo, pa.r a. o Brazil, fosee ella. qu~l fosse . A qu.ali
rec 'bilm ou, dizi~se, racobiatn dinheiro.• parA ri ad<J nada importo.va, pois tudo vali~ o m.o~mo 
uma viagem de oito dias, •l'mnd<> e ll~ só durav!> perante o thesouc . .l nMi:>n!\1. Então a;llluia.lr\ 
um dia! · · os homens solteiros, cujos habitos e egoismo 

Prcsigamos, porem, na leitu1·n (l<l): « Umo. er~m mais uma f<lnte de uispendio pet•feita
v oz aquolles p1•alct n·ios europeus ele posso h m.mtc inll\il, <lnnrlo ensanch~• ;i m11is facil 
somma, que n.turalmant) lhes plrece fll-bulosa, prevaricação. 
começam os gastos nos hoto<tuins e casa; do. Dizi~ e~< (!eHdo): «Como é sabido, apezar de 
corvcjo., de inodo que só um<> d estas vendeu om tod.u as recomwenàações vàm sempre em pot·
cinco di~s 1·!.00~ gam>fas de cerveja~. • • ç.!o homens solteiro.~. Pois ben), estes tambem 

\'O~J!,s;- ()}1 ~ Q ll<J 1\011~0> ! (•l[loimlo·s c cq~ tr- l'CCCUOnl lodos OS •~<o~idios <!té paru OClltOUtee C 
t.ç:;. det·)()i f!í retiL'aJn-sc com ·o _ta;.üo,· Llt.""Sfa~.:-ameu tu, 

t.) ~R- EJ~clt.~.::wLL~ 'l',u;~ .\ I' (l~><<lo) : ~ :;e tu d.<rom sa.ti~ fa•:-ão "ningu~m. ~ ( l lll errom-
s . .1 pemlo " l _eitul'(t. ) E u:.o "" cuide, seuhon>ih 

< omme-sc csb. porção ao '111'' l'ol consumtc 0 ([lll: s, lnotavl\ de ~mtca gcn~e. Qua.udo visitei 
•!lU outras C:JS:!S tle hohidas,e eh,ga~·cmos :l.liiU:< 1 h 
•
1
aantidade enorme de l i tros de .:e r;-o ia p:tl,'OS ' "1 uella co ou ia <l~ ltajalty a !'i• nada. m"uo-~ 

' tlc ~ - 000 pesso •• nos ~~rraciícs de :ecepção 1\ 
peb 0'ú\'ernJ do Ht-..~il aos iwmig t-.urt ·~ coru(l <:sp~ro~. •le lotes [>ara s::rem localisados, 011 euta:u 
~ .. udn.~'ão 0 f•)li7. chc~~:t~a ·" ,1uc !ouviam recusado :ts ~ITas propostas, <1 

O Su .. 1:>.\.ttÃ.o oo GU.\.H'i ! - Na vorda<lo Ct~l m.Lquellcs lre:s meze:s pro:dmos espol"3.Vi\U1- 36 

ustup~odo. mais 3.000. 
O Sa. EocRAG:\OLLE TAt;N.n:: - Em pa.vo· . Sr. presidente, ontt·e l'SSe3 immig t•,Ulbs cir• 

ro.;o o rtnc ~1 d~\'r.! 1\bs, senbore.,, não ó totdo ; <·n\1\•:tm un< prospectos em que n omprcit!!iro 
•lcl~ois di:' muit:\ •l~nlor:t. mni\:ls contcn:t." rlns~os rl:t immi>."'':t~Ao nffiei:tl dccbr:t\'1\ <tnn r:.1:t Nt

ro onos compra~:~-m eom " ninh~iro. r1n~ hn.- lnno no Rrn7.il fie.,..rb . ~r.i~ mezcs, p<>lu menos, 
rio m recebido IJQr junto, r-o~sngcn .• pu•:t o R in •em Jtonhum trabalho~ r ne;,h<lndo dnus Rot·in• 
da Pr:.t:t e pMa hi se_trLiiam em \':t[l~l'M bra~i- 011 2$ por d ia, o que estnva. oscripto em letr,ts 
lc\t;.:s! Pó .le-se d~r maior abuso 'I maiscal:ts plr:t cham:tr bem a nttcnç.~o . Eõ;cs 

gude uma ve1. mandai impedir no Deatel'r~ prospeeto_s,o;p a.ihndos Fofus~rn1nte peb It.~ii;t. 
a sahida de mais <le 90 colonos i talianos, ho- lovant~r,un umo. chnsma enorme de vaga
men~, mnlhe;_•es e crianç~• , munido~ de pa!~n- bnnrlM quo. \•inham ~tra1. d~ promcssps t ãn 
gens p:.rJ. o Estado Orien\:11 n para a Repul,[ic.n. sedu~IO I'~s e r1ue Lã? belbmente oatisfnzi!<m o> 
/u·genlina. seus instinctos d o indolenci~: s~ is ma7.·'8 sem 
. Cll Sa. Dll:PUnDO:- Com o msso dinl~ ~ irJ. 1 t rab tlhnr ! 

0 Sn . ESClü<i:ior, t.~ T.~U:i,~'(:- Cotn o 005so ~- U!Ll Voz:-N.< vcrd~dc, não podi~ h n.YN' 
'liuheiro, boa duvida .. Pois, '>i recohb:u atr~ nadu melhor. 
l'ara os casGs_ d e mGlesti:> futu;·". _ OS~~ 0.\R\-~LU? .. l{;.:z;.:N_o;.:: - lsto ludo de-

O Sa. LwPli.Do ~-~ Cc:·m~ ·da .um :>.parta. 1 p~-l mu tto contra. no • . ("!po•<tdos.) 
O S11'. Ksc:.\A~!\OLL~ ~-~O~ .~.~! : - Eis !l.hi ~Ofll l I O S~ .. Ei·::e:~c.~OLL:t:: .T.tUSA\'! -:-Por. ·~tl!l~ (! 

s ·~ gl'.stt\.Ya, t)'f\.o eorn tOlQniz;ç.i\o, nH\1J r. titulo t out6lS .z 'tUC s~ <l tltl n foro. tilnt? ~hnht:tro . Nâl') 
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havia plano, não havia methodo nem fisc~li
sação. E os estrangeiros CJ,Ue queriam sincora
·rneate associar-se ao Braz1l o nelle se estabele
cer, hão de ser culpados d~ todos esses desman
dos 1 NíW, mil vezes uíiA:J ! (Apoiados.) Pois 
Blurnenau, Joinville e outras locllidades , onde 
as causas eram bem. diri:;-idas,hão d~ ser CQmp1-
rndM com centros de desordens administrativas, 
como os 'lU~ estou apontando 1 

Dizia eu (lenrlo): " Os rolono• oão remot
tidos da Europa em virtude do con trato Caetano 
Pinto com promessas uerdadeit-a•nent e irrea
U;:a'!leis. Assiln tellho diante dos olhos o com 
promis•o pelo q u~l são le~ados p>l'a o Brazil e 
no q anl se l êm em letras gàrraí-les estas pala
nas : c O!Jni colono a<~à diritto a sei me:;s 
de 11itt,t ed atlo,;io gratis. • 

Assim se foram em pura. perdn centenas e 
cent'!nas do eon \os d!l l'c is, ainda. rual$ com 
gra.ve prej uízo moral d l paiz, pois são be12 
prosentes á mernoria d~ todos as accusações que 
foram sempN feitas. O que é certo é q ue o 
no•so dinheiro ajudou, durant~ algum tempo 
muito dirêeta.menta a coloniz~9ão daa margens 
do Prata. · 

Justamente, Sr. presidente, contava eu o 
como, quando V. Elo:. me int~rrompeu. Mandei 
com ell'eilo ·reter na cid.,<le d() Desterro 00 e 
tanta. pGs•oa•, que iam P'"'' o E.~tado Oriental 
e para. a. Republica Argentina á custa do di
nheiro bra.úleiro. Tantos e tanto3 passe. varo 
por alli, que afin :.1 julg uei deve1· tom~r u ma. 
providencia. qualquer. Eu lhes disse positiva
mon te: "'ninguem sahe dlqui, emquanto não 
entrega.r o I)Ue não lhes perteoce.l> 

Houve gra.ndes lamentações, homens e &lllllhe
ras reclamaram, affiançara.m que tinham vindo 
d& Elll'opa com toda. css:. 50mma e que era uma 
extorslo; mas, emfim, encontrando cert!L ener
gia e resistencia, entreg,u·am Ulls contos d<> 
reis, depois_ de con~essarem q_ue poucos dias 
.antes os W.vum receb:do em l taJahy. 

Telegraphei para o governo, pedindo appro
vação desse meu acto, e a .I'C8posta fui aue dei
xasse seguir as famílias para oode qni7.essem, 
afim de Dão le1•antar po3teriores cou ijictos di
[ll.omaticos e r eclamações internacionaes. 

011( Sa. DEPUTADO: - F..sta é Jll llito boa ! 
(.ipartcs.) 

_O ~B.- P_m:s:DENn: :;-Mas V. Ex. to.nha pa-
ctencta ; nao pode contmuar nssim, . . . 

·Q Sa. Esc:rLI:GNOLLF. TAUNAY ·,-Vou prosc 
trulr, Sr. _prestdente, e tratar de riio )lrOYocar 

·.tnterrup~oes. 

O que dei.ltei dito b!.Sta, senhor.~s para prova.r 
que a immigracão ol!lcial deve 80J' ~bsolntamen
te banida dns - nos.•o• orçamsnto• nll.o a oo
lon.isação otlicial; isto ê, o cuidado' do governo 

·. e~ localísar gente escolhid:>. na Europa espe
Cialmente pa~a estabelecer-se na ter1·a bràzi 
loira e cultivai- a. A colonia de Joiuville ú um 
dos exemplos mais brilhante• dos 'resultados 
p roficuos dessa idé~ , resliz:>.da pelo zelo e pla
nos de uma sociedade co~onisldora, à qual de
v~mos ser !V"tos. Si o dinheiro empregado nes
sa verb:. houv~'ae eido di$tribuido l'Or m uitas 
as~cQ~ões no gosto d:u1unlla de H~mburgo, 
verJa!ll{)s qnG grande1 eeonomi:u so teriam r ea.-

lisado e como houvGramos progredido_ .A aeção 
do governo directa devêra ter sido só de fiseali
aação no emprego dos dinheiros. 

O Sa. PR:EõlD:El'm,::- Peço ao U'Jbre depu
tado q u.e se cinja á. ma teria .em discussíW. 

O Sa . .. Escn.AGNOLLE TAUNAY:- Deixo, po
rêw, de lado e ~ contra gosto esta questão, que 
t3.nto me merece, e vou continuar a deaeuvotver 
a these, que estabeleci em prin'!ipio a que é 
b:ISe de toda a minha argumentação, o tão co
nhecido e cit:>ào aphorismo do Barão Loais. 
Quero mostra1· que os nossos maus habito• 
políticos dão e:u resultado ns pe$SÍI!lall finan~.as 
com que temos de arcar. 

V. Ex: não ha de mais fazer-me reparo,, pois 
vou fallar nas despezas da verb3 soccorros 
pablicos. 

Sr. presidente, na provincin de San ta Ca.
tharina e nas p~oximi.dades da capital, deil-se 
ha poucos mezes uma epidemia, sem davida 
grave quo na verdade vexou muito o povo e cei
fou não poucas vidas, mas foi t.ambem motivo 
para sérios esbanjamentos, que me obrígD.I'am 
a reclamar do S'r. ministro do i mperio de en
t§:o, providenci:J.s promptas e repressivas. Quero 
que o~ ha.bitantes sejam socorridos com energia 
e prest.ez~; mas não posso cunseutir que a dea· 
gra~a de uns sin·a de pretexto a quo Ollli'O• se 
locupletem oom os dinhi!iros publicas. 

O pt•esldente da hygiene publica, que ga
nhnya nessas épocas de epidemia 30$ dia rios, 
embora seja do. su:. obl'igo.ção acudir com o seu 
trabalho om casos desses, passou a 50$, g r:1-ti:fi
c~çio exo1·bitante, que jJ. fora imp11gnada em 
uma occasião pelo dig no e probo Sr. Quadros 
lnspcctor da thesouraria get-a.L E assim transfor
mo. -«e uma causa de lri.stcza publica em moti
vos de alegt·ia para meia duzia. de homens, que 
por cima so j algam eredores da gratidão na
ciond ! Nestes casos, senhores, os me<iicos en
earregados, sobretndo, do set·viço official da 
hygiene são co ruo os 30ldado.-,. Recebem nma pe
quena paga constante, par.\ impedir exageradas 
exigencias em tempo de epidemi11o e guerra. 
E convem ainda notar quo as localidades feridas 
elo mal ncb.3vam-se á pouca distancia da capi
tal, do Desterro. 

Sr. presid~nte. dosejo :>rdont.Gmentc tt»>o. 
cousa. par:i a provincia de Santa Catharina e é 
que, quanto a.nt.es, para lá. va o pro•idente no
meado , o Sr. Gonçalves Chaves. 

0 Sa. AFFoNso CELSO J UN!Ol\ ; - E' muit.o 
distincto . 

O Sa . . M.I.TrA MACHAno :-E' impossível en
contrar hboral riu.is digno. (Apoiados da dep1(· 
t(!Çiio oni!'leira.) 

O SR. EscR.~GNOLJ.J;; TAUNAY :-Todas esta• 
affirrnnçõ~s da. serieclade e hombridade de ca
racter desse· funecionario fazem eom que mais 
se aggrave n minha anciedade. · 

O SI\, AFFONSO C:e:Lso JuNioR:~Póde 1icar 
tranquillo. 

O S~- ~fA-r;A M.AC«AD<?!"':E' impossível que 
a provmcu>- nao ·fique satJsfeJt.a. 

.O Sn. E scRAGNOLLE T<~.UN.I.Y·:-V. Es. nilo 
im:~gina ns immensas irregnhridndes e abuSGs 
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que GSl.ão sendo praticados pelo viCP.-presi
dente ero exercício. 

Aliás essas interinidades de presidenciaa de 
províncias são occaaiil:o do; maiores dispara tes 
financeiros c ada>iruetrativos, qu~ndo não dG 
ving"nc!UI odientas. (.4.partes ) 

Por occasi~o destt ultima epidemia o vic i
l'rcsidente arbitrou 50$ por dia ao inspeetor de 
~u~e. nomeou qu~tro ou einee medicas a 3:5 
•hart~s a cada. um, c_om ajudas de custo de iOC$ 
para 1rcm a pontos s1tuados a dua9, trea e q un
tro leg·ua~, e as::Jm, Sr. p1·esideute, na wesw.\ 
pr.,pol'çilo, pharmaceuticos, enf 1rmoiros, nju
da.ntes de enfermei•·os; de maneira que. durante 
alguns mczes, ftz el'l!.m-se d~spezas exa~cra-. 
dissimas. '" 

Foi quando reclamei do nobre ministro do 
imperio,oSr. Rodolpho Danta~, o qual, segundo 
me fez ver que tudo aquiilo era singular
mente cseanda!OJ;O. 
. Pelo menos. appareeeram logo corresponden

cms contra m1m, que absolutamente não me fi
r.eram mossa, pois estou aqui p3-ra isro mesmo. 
Arcar com os abusos é fazer o •neu dever, to
cando em p1nt1s dolorosos para muita gente. 

Não é muito facil tr:msviar :~. opinião sen
sata d~s outros. Recompensem-se aq uelles que 
S? ~ed.•cam ao ser,iço humanitario ; dP.em-se 
d1n.be1ro e honras ao medico que não teme ar-. 
nsca.r a vida em beneficio de sons doentes; mas 
nã~ se faça de uma cnlamid~de publica um 
melO .de oaccar o. rodo dinhe\ro. do• cofres da 
nação. F.' no que ninguem 116rl6 consentir . 
(ApoiCidos.) 

.Mas, Sr. presi:ionte, V. Ex. quer sabor do 
COlli!a :l-inda mais g rave? Uma s6 das phar
macio.s do Desteno, por ca11sa dessa epidemia 
'lue nilo dur·ou t1·es mezes, ap~rJsontou à thesou
l'aJ:ia de fazenda uma C011ta no valor de {0:000$! 
O 1nspec1or da ~hcsouraria, que é comtudo pl\r
tidar io ~nragé, !'ilo pódo deixar de impu~nn1-a, 
mas o VlCC·preSldent~ mnndou pagu~ tudo. 

Ora, Sr. !'residente, é isto o qu~ se chama 
eorrer em soccorro d:1s populaç(jos atacad:1 ~ da 
enfenrudade ~ E a n~.ão h de. esw satisfa
zendo sem e:nme nem mornlisnção despc?.as 
<le•sas, foi tau a bel pro.r.or ~ 

Agora que me corre novamente o Jeve1· de 
JlCdir a att~nção do governo para. o est-tdo da 
saude pubhcaer,\ San~a GathM1na, o qual n:io ó 
boin, pedirei hmbcm iuslantemcnte que olhe 
para o modo pot•quc se gnst.~ o dinheiro dA 
ução. Soccorram-se de facto os nP.cP.ssitados. e 
não eejam essas occasiiíes de apuros pret'3xto 
pnr a malbarato do suor dos eontrh uintes com 
grande d ·sg~sto e vexame dos funccionarios 
honestos e probos, que vêm na p1·otecgã.o par
tidaria um escarneo ás virtudes que buscam 
patente"lr, antepondo o dever a tudo maia. 
Quer V. Ex. prova llo eomo se adm:nistraactu
almenw a. p rovincia de Santa Ostharina 1 

0 Sa. PAI!:S!DENTl'l :-V. Ex. v4 .. . 
Q Sa. F.scn.AGNOLLE TAUX.AY: - V. Ex. vê 

que estou tocando em factos positivos·; não é 

O Sa. E scnAI<OLLE TAUNAY:-Creio que estou 
pre_~tando al_gum serviço ao pai7. . (Apoiados.) 

l)l não e<ttver dant.ro absolutamente dos li
~i\c~ d.1 discu <_s:Io, appellarei pa~a a gen.,ro-
-~~dode de V. " "· ; mas ja que me referi ao 
Vlc~prc~•deute act~al da.quella província, niío 
po;so denat· de apresentar â camara um f•cto 
que é para elle vergonhoso. 
~ Sn.. PaEstoBxu:- Mas V. r:x. resuma o 

malS possi v e!. 
O Sa. Esça .. ONOLLB TAUN.\V:~itn , scnhot·· 

Trata-se rle nma. nomeação, quo mostr"- até me
nos preço ~or 11m companheiro nosso dcsh caso.. 

s,.. pres1dente, o Dr . Almeida e Oliveir~ . <li
gno deput..do pela p1'0Vincin do Maranhão, dei
"ou hourosus. roeordaçõe• de_ si na provi ncin de 
Santa Cathar1na, que p res1dtu, e, !JOr •er a. in
d?le do vovo catha•·inense justiceira o gr~ta, 
amda o• homens honestos se lembram da iscn· 
çào de :•piri te COlll<p te S • .Bx. procurou pre
ebr serVlços durante a sua ~dmini•tração que, 
para honra sua e do seu an~cesoor, o s <'· Lou
renço de Albuquerq uo, desagradou aos intitula
dos oho!"es do partido libero.! de lá. 
.!'oi$ bem, S. E:<., que s~to bem neata occa

&lao nil<> e · ~-'r _prasence para eonfirmar a minha 
assever.,ção, d<Hnittiu a bem do se~viço publico 
um Ped<·o José Leite_ Junior,_ por prevaricaçã~ 
p;ovadn, e agora o vtce-presJden~e em eYerci· 
eto acaba de nomear esse me&mo individuo pro
motor publico da comarca de Lages ! 

VozEs;-Oh l 

O Sa. EsCMGl<OLLE TAUNJI.Y : -Pois um 
ho_mem naqnellas condições é que foi eaco
lllido pelo promotor publico do Desterro, .hoje no. 
presidoncm i nter ina da p;ovincia, para ~e r o 
seu collega em Lages '! 

Eu qui1.cra tet· tempo paro. lcl' aqui ~ soa
te.nçade condemnação, confirmada pela Ral~ç.ão 
por ~cr o réo recebido dinhei•·oa e objectos que 
O::O!PU de uma p:u•te. 

Esta uomeaç.ão dá idéa do como ó admiui ~
tl'ada a p••ovincia e aconselha •Juc tamoern, a 
bum do serviç~ publico, seja domittido quem 
umc;a mão de somelhantea aul\iliares. (A.J'I)ia
dos.) Pois um funccionario tido c ha.vido pot• 
prav~l'i?ador é. que v&:i proutOI'~r ju3ti~a contra 
os cr1mtnosos ~ Uevena começar as denuncias 
por cas~. (Apoiados .) 

Causa-me tal desgosto o assumpto, <J.UG não 
quero insistir ne!Je e vou u~ilizur o rest&nte do 
tempt> qu• mecab~ , tratmdo p>'rticnlu.rmante 
da alfaudega d , S. Francisco. V. Elt. aseim 
não me pócle observar que não m& cinjo á ma· 
teria e!U discussão. . 

dccllunação de tribuna. 
O Sn. Pnl!stni!NTll :-Ms.a qun tom 

relnção com o quo est~ em discussiio. 

Essa a!fandega, Sr. presidente, exiatiu du
rante muito teu1po. com rendimento inferior a 
50:000$, mas em 1876 o nobrn ministro da 
faz·'nda de então, e•tabeleeend:> aquella· base de 
50:000$ psra renditn~oto da.s alfundegas da 
ultima cl sse, l'l!duziu e•sa de S. Fra-ncisco li. 
uma •impbs mesa de rend3.a.lfand~gada.. Nessa 
occasião, Mmo president~ que era da provincia, 
fiz ver que, em r ' lação àqttell~ po•·to, a medida 

. parecia-me de alguma. inconveniencia. pois as 
1'Guca restricções irupoota.s ao eommercio impediam 

· as rela~~cs directas com :t Europa, tão nnta-
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josas pllra que a colouia de.Joinville, pros:,cra 
c adiantad•, se tot·aas~~ um centt·o altt•activo de 
ímmigl'ação. Si ua:1uelle tewpo esta ra.zilo de 
consequ •ncias futuras poderia ter sido justa
llJen te <:~us:> de llma ex~epção, po~ que ra•ão 
não havemos d~dolar hOJe S. Fra!lctsco de uma 
alfandega; qoa.ndo ·os redditos da mesa de 
reud:LS têm ido seatpre emaugmento e presente
mente são superiores ãquella somma de 
fió:00~$000? . 

O Sr. PaESmE!.-rB: -'!.las previno ltO orador 
que jà excedeu o tempo ma.:·cado n" ordcn1 do 
di .... 

. O Srt. lGNAClO :l\LutTINi :-Mei:l. hora j:i. (Hrt 
Oitt,·qs a1wrtes.) 

0 SR. ESCRAGNOLLE TA UNA V :-Pedirei, pois 
Sr. presidente, ao governo que, si não pre
ten:!e re..bb~lecer já a alfandeg ' ·de S. Fxau
ciseo, pelo menos estude és la IJ.lle,bl:o, verifique 
o i.ncr3mento qu~ tem tomado aquelle posto 
aduaneiro, afim de restabelecei-o paL-a. vantage!ll 
de toda; a.• populações cit·cumvizinhas, auxi
li:mdo aiuh mais desse modo cs meioa de 
attrac~ão da emigmção allemã: por iut3rmedio 
da inte•·essantis!ima cidade de Joinville, que 
impressiona. tão a gradavelnnnte o viajante c 
constitue um vm·dadeiro Petropolis naquella 
ro3"iüo. 

o pOl'tOd·' S. Fr,mcisco e,semcontest~ção,um 
dos melhores dá costa brazileira. Si V. E-.:. lá 
fosse, d ) certo se adm.ira. va. da sua vastidão, s~r 
g-uranç~ e profundidade, cercado de el~vada.s 
montanhas qu1 Lhe b"em grandiosll- e bellis
>ima moldura. 

E" um esplendido ancoradouro, entretanto 
completnm.ente abandonado. Qu<eudo a nature~a 
[mrece tel-o destinado para "er o cntt·eposto de 
''.cthissiwo commeL·cio, ãs vez;os ~r~m se y_uer 
la mal se· avistam os mastros de um ou outt·o 
navio <ie pegueno calado. Por toda parte o 
abandono, o assignalamcnto dl\ iF:t.ndez~ da 
n"t>.:Ja natureza. e <lt\. iw.el'ch~ o pauc~t cu ":l'õi:L do 
IJ!•aúleiro! ppaiadus.) 

QUllndo nô\ verd~de em Loda~ as parLea do muu
rl.o, faz-c e o l'O~sivcll'ara conseguir-se, o. poder 
<ta muito \L·alJa.lho, um porto sotlioivc!, d-~ixamos 
deo~]}l'ONi~ado aquelle 'lua pro enc hc toda$ a 
~ondiçõe~ dcs~javeis, e que ó, esteja l>llln corLu. 
nolm~ dcpntação rio grandenoe,11 ,•er.i~loirn so
lução a todo.s ·as rliffi~nldadc•, e0n1 que bn innl:o 
t.empo lut., tod.- n 1:rovincia d~ S. P~r!rn do Rio 
•.irand~ do Sul para rbr cscoamentD aos seus 
producto1. Si tivessemos um~ estrada de f~r~o 
qi.ie lig-Jsse o porto de S. FI·ç..ucist:.o n. ess1. prv
yincia, veriamo; o ropiclo desenvolvim .,nto 'J.llC 
tomariam todas aqnellas zonas r aprovei t ;da,; 
babilmen te pela a c li vídr..de e atH uenci~. da po
pulação, sobretudo quando são, como é bem 
conhe~ido, tão proprias p~ra a coionhação eg
tra.ngeira.. 

OL·a, Sr, pt•esidunto, llil pou<:u tem~o li um1 
noticia baBtante cnriosa, de que V. E '~C. talveo 
nãG tenha ainda conhecim.en to : á que no pla
ue~ Marte, cuj:.\S e:ondições se appro:rimam 
wu1to. da.s ll.O$Slls, po1s tem· attllOS\)hera, con
tinentes, ~'!':!S lUO.Ís ou menos dispQ>tos como 
os llO~'l~~. ,,~nd~ p~n•n!o, tiio hal>it:~.1·~1 ~om~ o 

nosso globo; JlC>~e plane La desc'lbJ·iJ·am-~ : ul
timamente, pm· meio <le telescopios forti~simos 
cana e> recttllneo> de. 3 a 5. OOJ kilome tros de 
extensão os qua.es ligam: oceanos. 

A noticia é séri~, e V. E:xc. b2m salla qne 
obsGt'Vações continuas nos enc~miuha.m. ao co
nhecimento qu~ai completo d"sse asfro, cuja 
cór vermellm, que·tanto o assignala nos mios 
é perfcito.mentc explicada e cujas disposições 
de contine::Jtes, e até dimcçães de correntes 
oceanicas são guasi ao mesmas que se observaLu 
n~ superfici0 terrestre. Pois. bem; foi nellc 
tpB o astronoru.o Schi~parelli, do observatorio 
de Milão, descobriu :>.<J,ucllas immcnsas linh"s 
rectas, que ao sal>io mglez Proctor parecem 
dever ser canaes feit ·s por mão de entes. quo 
Mo de chegar-se muito a nó> outros h omens 
dil t~rt•a. 

Veja V. E". como estão adiant>tdos lá na
quell• planeta, compar"-<los comnosco, tíio orgu
lhosos, com tudo, d:ts noss:ts mar.wilhas! 

O Sn~ F. BELis.uuo : - Eu q oerh ver como 
s~ fu~em os orçamentos l<i em Marte. 

O Sn. EsonAGNoLLE TAUN.u:- H~o de S~L' 
optimo•. (Riso.) Niio ha do bavur li Braúl 
nem g-abinetes ministe!"iaes da. feição, sobre 
tudo d~stes ulLimo' nosoos. de 21 de J~aeiro e 
de 3 de J nlho ; h a <\e h o. ver · est.nd istas serios e 
profundos, desrle CJ. uc manda rn .f3•er ob~as 
daquellas. 

O canal de SnGz. de quo estão oa ourJpeus t:io 
uf~no,, ó uma bríncadei~a i vista da.quella gi
gant9sea empre<a., cujo deseobrJmenln eleva :\ 
Se hiaparelli, mos ao mesmo tempo muit 1 ames
quinha os seus conterr~neos, os habitantes 
d~ste ~lob~ que tão poueo tom feito, concor
rendo llalhunente pill"!l. esse anr:~'l,uiahamento a 
uonh.u m~t. inicia ti Vtt tlo nosBo B l'.[}.:t!l. lw;.~.giuc-so 
o cowm:.H'CÍO vertlgtuosd, <t-e ti r issiuw que :t.nd~ 
lá pu r Mttrto. 

Oh! si Li•~s;emo> tlLU IU'.tcQchinho doas·,•. 
actividade ma vortiua. V. Ex. ''c <JUB a estrad •· 
ele fei'l'O Dw Pedt•o l el"i.t. cn1 pouco m•ntH, senão 
s emauas. umiJ. re~lidadi!. 

E ~a.ntO pl·Gci~auws dr.HUi~t t'ol'l'O-,'itt. ! g' tUUH 
lnstiwa. 

O Su. PnE.;JI)EXTE~-g V. g~. tamlH3111 v6 
que Mo.r~e não cstã 01n cliecus.ão.(Risn.) 

O Srt. F.scrtAG:'\OLI.l·\ T,\ltN.n:-Bom, Sr. !'l'•'· 
,q(dante; l.:.nl~'ls t 1rnm M~ ilb~~t·\·n~õn,~t d., 
\. B~ ... 

O Sa. Pit!:BtD'il);i:":-Sempre juslM ali :i•. 
O Sn. Escrt,\GNOLE T,\u:-. . .-;:-•.. tão con<i

Iluns rr.s interrup~ões, demonstrando que o meu 
discurso nri'l a':(l'ddava lotalmente (não apo i.:~
dos) ... 

O Sa. Pru:stDENTE:-Não, ~enh~1·. 

O Sa. EsCRAGxoLT.E TAu,..n :-., . Liio repe
tid:ts f0~am alias, que não quorv nJinal se•· im· 
portuno c ainda m~uJs impertinente, conser
vando-me n~ tribuna . 
. Ao tei·mintu', porêm. a.gt·adeç·,) sinc •ramcnte 

a V. E.x:. 1 ~Cr s~w.nre dado a c~sas interrup çõ~s ~~ 
observaçc:lês ~ fó!"lll.J. nuis amen\ po~si,·o l 
(~!!dto be;:.t • iltHito bcmt . ~ 
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SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA gunta si pode ficaL~ ~\l·:rum L eóusa par,t. o pru
duotoJ•, quo além do mais t m de paga1· f,•ete 

Contin~ia a discussio do orÇ<J.menlo da re~cita alto e outras cl<•epez<s avult.tdas. O oradot• cita 
ge1·al do Irup>rio, · o facto de uma faetnr:L d~ co.fe cujo produeto 

g· lida, lWOiada e posta ~m discussão as·~- não pagou as despezas. 
S''tl:Ínte Apoiando o governa sincBramcnte, não viria 

E~[EX"D.\. 
ap"esentar umo. OlMnd<. ao project'J d' orça
mento, si não se ac-hasse em. cil·curnstancias pt·~ .. 
ca;ias o primeiro elemento de riqneza rlo 

Artigo arlditivo ao pro;ecto da >'eceita f1er€!l p~1z. 
do I mpsrio A braço• com "boi"a dos preços, com " eri•c 

Nas dis_;1o;içi;ios get•n.ns acres·~ent~~-se : 

Art. Fie~ o !PVerno autori<ado . a iscntrn· 
do pagamento dos respectivos dire tos na alfan
rlega de CorutnlJá, n r•xportaç'io. dos prorlucto;: 
(1:1.· proyinc.ia. de ÀJ11 Lo-Grosso~ t\ exce>~~ç.'\o 1b~ 
diamantes e metaes Jn•ecioso•, pelo pra>.o ma
xjmo de iO anno.~.-s. R.-Sala chs s•,sões, 
22 de A·~osto de 1882.-,\. Gonoalves <lc 

· Carvalho,:_A.ugusto Flewrg. • 

tal v~• mais impor~'l.nte dn suflstituiç!:1 rlo tra
J.,.\h.o escr:wo pelo livre, a lavout•n lut:L n.ind:~ 
com. os im. os tos que sobre e li~ pes:trll. 

Dtz-3e que o de(tcit <lo orçamento ,·eda 
qualquer mcdiclll que tende< a ;~.llivütr a bvouro. 
dos impostos. e qu1~ a primeirn.· neceseida.rlc ,·! 
<.•<ttlilibrar a receita com a d~spe7.a. 

Sem cluvid11 n. rlospoza não dcve oxcc:lct· :i 
1·eceila, Tit~:s para quo esL(! resultado fune:jtO s(} 
não dê tamhern, 6 preciso qnr: n.s urgeneias do 
Lhesouro não seja.m tão eleva.[aR qu<> v:io osla.n-

0 S.t·. Oandido de Oliveira car as fontes de producção. Com o actual 
com~ça. d.,cbrando, que si não fóra utu dever Bystema de impostos, cem os jll'eçns do c1fé 
que repu~a imperioso p \r a si,' como t·opt·esen- que tendem a ba.ixo.r, é impossível que e'ta 
hnte de um districto agl'icola da.pt;ovinci:; de bvoura continue; os prvduct0r~s terfio ele a 
Minas, niiotmnaria parte na discus.ãodn t•e- substitui!· p~r outra. . 
ceitll. geral do Imperio; mas, vendo compromet- Leu ainda hn dias no J Ol'na& do Oommcrcio 
Lidos direitos muito serias dos que o elogernm, que os mercados de Antuerpia, H.>~.mbUl'_ciO, 
bem como de tod~ a z?na da sua P'ovincia, Bordeos e Hav1·e rcgor;Ham do café <illC nüo 
ó forçado a vir li. tribunn. pugnar pela adapç<la encontra compradore>. Mns ahi estão ainda o 
da emenda que fot•mulou com um collega de Mexico, Ceyllio e a Ame~·ica. Central p:tr.t nos 
deputação relativa ;i reducção do imposto de faz a concurrencia. 
exporl3<;ão de café, l'ensn '1 ue nas circumstiucias actunes, 

e> imposto de ... e:q>o~laQão é um et·ro ccono- mesmo com o desequilibrio do orçamento, a rc
mico ,1ue a (fMto. direclamentc ,. producç&o do ducção do imposto de exportn~~o sobr., o café 6 
p1li~ e sobr" cet•tos generJs tende a cstancal-:t um:. necessidade pu:•lica reclamada pelas eir
complatamento. Si, pois, em époe.as normaes eumatanciaa. 
tem contra si os preceitos da seiencia eco no· Esta teduc\'lio, poréiU, uüo é em tão grande 
:mica, quando rccaho sobre um producto rl •c1- e•cala que "a transtornar completamente o or
<lcnlc, ele" l-se ~s vazes á cat goria de con- ç~mento. 
fisco. E' o que se dà actunlmente com relação O ot•ador lê umas tabellas, relattvas (, pt·o-
ao cafê. dacção do café nos ultimas tres annos, que lllOs-

Antes da gucr.·a do Pãraguay o im!'oslo s•.bre tra.m que a reducç'io de 2 °/o no imposto sobre 
a exportnçl10 do café era r! e 5 °/o ; mas a gueJ·r~ o café importa.rh apenas <>m 2:500:000$. 
exigiu de. toibs os brazileit•os sacriticios para Vê que a commissão orçou a receita em 
fazor fac.1 de suas Qnormes despezas, e ent<l'l o i25:00ü:OOO$. Entende que esses cnlculo> dc
g-overn'l pediu :ls cama.ras a ag-gra vaçüo dos im- vem se\' moderados, m~s parecc·lhe q u ~ :. 
postos ; antretatllo fin.lotla guer,·a ha i2 annos, corun:is>ão podia c~lcalar com <J.Uantin muito 
o· o i•11posto manha-s·> solJre o eaf<i. superior a essa. 

Níio pediria a red•1cção dGsse im110•lo, •i o O thesour~ procedall a estudos do exo~cicio 
g~ne~o conti.ll'~asse no est~do de 1\ora.ccncia do 1881-1882. como con~ta d~ relatorio do 
que tinha na.qu ,ua ~poc•\; mas vê que este cO•Iselhciro M~r!inho Campo11. A r~nda arre
ramo do. indllo~l'ia. ag-cicola do pai• d,fi.nba. de cadnda n ~so e"c~cieio aindo. não li.luidad> é do 
dia para dia., e talvez nli<> esteja longe o dia em f32 000:000$, t~ndo a propo 1.~ do governo ar
que o productor de ca.fé te~á do a.uandonar a çado a receita. em 123.000:000$. A com
sua industria. missão par sua vez affix" em 12G:OOD$.Nadtl aliá~ 

Já 11ão a o Brazil só que produz grande autoriza a pre1•isão ela diminuição da receita, o 
•tuantido.cle de café; ha outros paíze3 que lhe 1!.0 oontrario a. oxperienci~ tem mostrado 'JU~ 
fazem concm•reneia, e, segundo rL~<las com- elln augmenta na propot·ção de 3 °/o em cad~ 
merciaes, a 11rodueção excedeu o consumo em ex.ercicío. As tabellas do thesouro demonst t•am 
cer,· a ne 90,000 toneladas. sendo que nas ess~ progressão a>cendente. De '1850 a 1881 
provincias do Rio de Janeiro, S. Panlo e ,.. rec.Lt. ~ug'!:"~'t'u. de 60.900:000~00 a 
:Mina~ e a producção tende o. cr•.>eor enorme- 130.000:000:$, nao mflum<lo m•oto par:t JSso o 
mente, n.ugmento dos impostos. . 

Sendo ossim, ~ teado o pt•eço do café descido ~ A conuuissão, porém, afa>tou-se dos calculas 
lnnt0. que o de inferior é d.e 2.$a 3$ por orroba do th~sonro para fixar a receita em 1260?0:000$ 
e·lançanh o Estada so'·•m c• 'C proJuct.o o im· trancando as5im a reducção de 2 "/• no unposto 
posto M g "/a c as peuvincias o de 4 •[o, per- <Jue pag-a o cafó. E' <"Nto <rue a ·<'ommissão de-
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vi~ ficar impressionada com a diminuição da sua parte nunca concorrei·& para o cerceamento 
renda d~ exportação na •lfandag-a d • corte, mos da attril>uição d~• assembJêas, provinciaes de 
essn. diminuição devia antes acons lhal-a. ~pro· bgi;l r sobre ÍW(IOStot. 
por uma medida qualquer, tQndGnt a melhor:! r Volttndo á situação do e~fé, tlensa 'lu e 
a nossa Iavouro, no seu principal producto, ao poder provincial niio compete reduzir os im
Deveria procurar as ·causas da búxa do preço po,tos, ma• ao poJe~· gersl. Os recur>os das 
do caíó. · j provinci~• oito noingu o do•, e o thesouro, apezar 

Ao passa que no sul dava-s< essa "decadencia. d ;s suas difficyJtJn.d~s, póde ~ais do que. ~llo.s: 
no valor da exportação, dava-se nD norte, e: St a lavour.• do co.fe nito ttver esse aux1ho, st 
princi;>almente n~ Pará uma su'>ida providen- não se tizor reducçües nas t~rifas da' est!'3.ds.s 
cial. Si declinou o pre9o -do café, su:riu o do. de fe1·ro, cujo• preços do transporte <>nnullam 
borro.ch 1, melhorou o do assuca•· ~ o do caeâo, quasi o. sua utilidade em muitas zonas do. in
cuja cultura vai-se estendendo com provoito·do terior, a sua ruina c certa. 
Lho ouro, que hoje não dove ser rigo ·oso p 1ta Os generos alimenticios ainda supporta.m t!l· 
co:n o. l&voura que tanto o tem servido. A la- xas pesadas de transporte. 
vourt>. do sul reclama providencias e não tem A córte se abastece de cer enes proced•nte• 
mais que dar. dos Esta.dJs Unidos e da republica argentina, 

Oa facto3 são p~lpaveis e o governo não deve eznquanto qus na província de Minas,quasi nas 
c1·uzar os bra·Ç(ls &.n te essa crise medonh~ que vizinhanças d) Rio de Janeiro, ha terrenos 
~ode destruir a lavoura do café. As províncias uberrimos que es~o abandonados por não po• 
e certo. o tributam com impostos, mas não é der supportar essa lavoura tão pesados fretes. 
dell&s que s.1 deve p1·o~nrar a •na àiminotioão; O Estado póde faze•· es•as reducções na• ~uas 
os recursos das provincias são tão escassos que estradas de ferro o influir para ellas nas que 
jii ao Estado compete soccorrei-as. são· s11vvencionadas. 

Nessa parte, diz o orador, que tem se ela- Não dovem conaiKtir unicamente na reducção 
mo.do contra a.a a~sembléas provinciaes, por de 2 °,'0 no imposto aohi'O café as medidn.s de 
motivo de clec~ tação de impostos. maa não protecção á. ]a,·om•a ; o govarno deve negociar 
acha razão nesses clamores. O Acto Addicional tratados. de eom~nercío com as potencias euro~ 
cot•rige todos esses abus~s. Quando as assem- péas para f .. vorocor o seu commercio. Em 
bléos provinciaes sahirem da ~rbit~ constit u- França., por oxemplo, ll imposto sob~e café á 
cional, c• delegados do g-overno devem negar a quosi prohihitivo, o osso pa.iz entr~tanto póde 
sancç:ão pr ·cisa. ser um grande consumidor. 

A-sim ~ãl os presidentes que sanccionam os O crador nil.o ó pt•otcccionish, mas entende 
impogtos inconstitudona's r<'Spons weis pores- que a doutrÍDiil do livre cam ;ÍO não é abeoluta, 
tes el<~esaos. T~nha o goYerno presidente~ com pois, c1sos ha em r1ue as tarifas protectora 
preatigiopll.ra cout r aa asa~nobleas pro~in- davem ser esto.belooidao como umaga.r,ntia no.
ciaes o esses a'o11sos dP.sap~,>arecet'ii.u sem con- ciooal. No Brnil a noss1 ind"stria nasc enl3 
fticto. In felizmente as cousas tem marchado precisa. ter al!)'uma protecção, não com alfan· 
pes~imament0 para mal de arnbos oa p:.rtidos, e degas p roteccioSliatas, mas com a estabilidade 
muitas vezes os p~esid 'ntea Lêm s i , lo os insti- das tarif~s. E' a instabilidade das tarifa•, a 
ga.durea de>sa> m~didas 'l"" tonto repugn~m á sua mudanço do um anno para outro, que mais 
carnara do• deputados. O n bre presid~nt~ do pr'.indica. o inluatrial e muitas vez~s o anuina. 
conselho, lamentando e>M circnm<tancia exce- Como disse. é como representante de um dis
pcional em que se acha o palz, vendo as ncces- tricto a~ricola , cuja pro.iucção principal é o 
~idades constantes das províncias, •ug·geriu café,-tue veiu rechmar a aLtenção da camar" & 

uma iJea. á consideração d• cam~ra. Enll)nde do nobre' presidente do cons3lho par,, esse ponto 
S. )!;x. que nas actua.es circumstancias o esta- melindroso do nosso reJ,;imen fiscal. E' tamoem 
do d~ve soccorrer ãs províncias, votando um em nome de•ses interesses que chama a att~n· 
imposto~dd;ciooal. ção de S. Ex. para outro ponto do or-ç:>.mento. 

Si n idéa de S. Ex. é conceder ás provincias Figun nelle como fünte de receita a. venda de 
um auxilio seznelhantà ao producto do im- terr!'s devolutas. Não discutir& o computo g_ue 
posto de pa~~utea da guarda nacionll, sceita espera o thesouro obter com essa verba. mas 
o orad<)r a idlia; ruas, si a ida a é equivalente à chama attenção do nobre. presidente do canse
doutrina que vigo1·a em França da taxação de lb.o para os abusos que se dã.o com tal serviço. 
impostos departamentaes do Estado. &ão a R' imposs:vd manter-~e o regimen das tet-ras 
aeeiLa., por otfen·ler as franquezas provinciaes. pu blic:~.s crea.do nela lei de 1860 e r egulamento 

.O acto addicionai estabelece e garante a au- de 1854. O ministro da ag-ricultura do gabinete 
tonomia das provincias, cuja assembltia é tão de 28 de M~rço, o oon.selheiro Buarque da 
soberana na decretação dos seus impostos como Macedo, apt·esentou um prqjecto de reforma 
o car_po legislativo. dessa lei. O pro~ecto desse ministro não teve 

Fot •'Sse ,prineipil> do Acto -Addicional muti- a.ind~ solução, e e prnvav~l que n9ata. sessão a 
lado pelas leis reaccionarias de 1840, pela de 3 camara não ih 'a possa dar. Caiba a responsa
Dezembro e finalmente em 1879 pela !e~ que bilidade a quem couber. O nobre m inistro da 
coarctou o di,·eito das assembléas provi_nciaes de fazenda, porem, · póde no limite das suas a.ttri
crear comarcas. Estes atl•ntados que ainda buições hvrar a população dos ve:umes por que 

. estlill de pé rla~em mere~er a atten~Jío do nn- pa.ssa pela. má interpretação da lei. 
bra presidente do conselho, que t em no pro- A lei de :1.830 creou dons p0riodos bem· dis
gramma liberal que sostent.ll. o principio da tinctos pau a legitimação e medição das terras 
<leacentralisação administrativa. O orador por em poder dos particular~ a, e o reg-ulamento de 
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i854 fez da data da sua pul>licaçilo o ponto dit
fereneial. Todas as vendas de terras poste
riores a esse regulamento deviam ser feitas de 
accórdo com seus pt•incipios, com as suas 
regra~, mas as vendas e posses ;lntel·ior.~s :fica
vam apenas snjeitas a legitimação ou a medit;ão. 
Era condição indispen>a.vel que essas terras ti
vessem um principio de cultura habitual e 
<jUe os direitos n .. cioniies estivessem p.tgos. A 
lei estava de aecõrdo com o regímcn nscal em 
vigor. A falta do pa.gam~nto do imposto occa
sionav"' a perda da ·terra que era mandada. 
vender em hasta publica pelo juiz commis
sario. 

Entende o orador que não se deve manteL' 
esse juizo privativo, ~ô aceitavet no regimen 
absoluto. O presidente do conselho do gabinete 
28 de Março [Ire ~endia a su:1. abOlição, e deve 
haver na c amara um projecto de i867 a e$.~" 
respeito. Entretanto, •i o poder legislativo nada 
póde resolver já, o nobra preúdente do conse
lho pódo melhorat• em pat·te os males inheJ•en
tes.a esse mau est:tdoda arrecadação da divida 
activa. 

Esse regiman, porém, foi substitnido pelo ro
gulamento de !.B74, que estabeloceu a multa de 
i O a 30 °fo. em vr7. da o.nnulla\liO do acto, no 
caao da. falt9. de paga.mtmto do imposto na. 
yenda. de te~ras. Entt·etanto na venda das ter
ras publicas contintia a yigorar a legislação 
anterior com os SQllS r-igoreii e VG;ül.InC's. 

Os clamores surgem de dia em dia, e a recla
mação do orador niío parte s<imente dos mora
dares e proprietarios dJ distric to· 'lu e repr. ~ 
senta, procede do preprio p~ocurador :fiscal da 
thesouraria de Minas, que pede providencias 
sobre esse nssumpto. Cbama, pois, a attençílo do 
n.obre pre<id· nto do conselho para este pQnto 
que é muito importante. E: preciso reformar a 
lei de 1850, que nlto estJ!. mais a par da noss>J. 
eivilisação, e, em.quanto essa reforma não fór 
decretada, faça o g-ove1·no desappa.reccr esso ri
gorismo illegul dos juizes commissacios. Re
clama-se em migração favorecendo em extremo 
~ colono estrangeiro, e nada se fa• em prol 
do colono nacional, para os que abrem a cul
tura· as terras incultas e abandonadas. Tem, 
porém , o orador a cet·teza de •1ue o nob~e presi
aente do conselho prestará serviço a lavoura 
acabando com estes vexames. 

Occupando-se com o tra.balhQ da nobre com
missão cham~ o orador a atten~ão do sêu illns
tre relttor sobre qrn. pe:i ueno engano do pro
jacto. Manh vigorar o imposto sobre o subúdio 
e vencimentos dos empregados p~tblioos, W.'.1s, 
em vez de referir-se ~ lei de :188() quo estabe
lece a taxa de 2•/0 , t rata <!aLei de 1879 <[Ue 
creou primitivamente s de 5 °]0 • E' preciso, 
pois uma omendn. 

Sobre a arrecadação da· divida activa fará 
tambem algumas considerações. Essa di v ida 
vae augmentando, sendo hoje computada. em 
i2. 000, 000$, o orçamento calcula a sua ~rreca.
dação neste exercício em 600:000$000. Si 
outra foase a organização dos feitos, a arreca
daçlio aeria muito maior. E' um instituiçao 
obsoleta o condemnada, filiando-se á leghhção 
reaccionaria do 1842. Do modo por que está 
organizado, o juizo dos feitos é tão rrejndicial 
á fazenda como aos conectados. A fazenda não 
lucl'n. ·porque a execução á morosa e dispendi
osa, e o eollectado tem de soffrer grandeo vem
mes si q uizer reclamar contra algum~ acção 
injusta. Qus.si sempre abandona os seus direi
tos sem pro"l'eito para a faz onda, que perde com 
asdespeza•. · · 

E' preciso que se aitere o mo~o da :.rrecada
ção da divida activa. 

V. IY.-12 

Disse o orador, quando discutiu o orçiiiDelltO 
do ministerio da fazenda, que nas pro~incias 
onde não ha j nizo do3 feitos privativo, pa
::a-se adiantadamente aos ompregados do jtlizo 
as custas. O nobre presidente do conselho disse 
qne não o1·a regular tal pagamento, mas, decla
rando o orador om ap:1rle 'lUe, como procu
rador fis~al da thesouraria de Minas, hltvia uu-· 
torizado esses pagamcntJs, replicou-lhe S. Ex. 
que nesse CM<O havi>1 p~rt.idpndo á ora~or do 
abuso que se con\mettia. Estu no seu dis
cut•so. 

R edamando em apa!'te o nobre presidente 
do conselho, responde o êro.dor que ha ent;i.o 
um erro typogr~phico no .Diario Oflicial e" 
propo.,ito reclama contt·a uma publicação feita 
h~jc no Dia!'io Officia~. em ([Ue se desconsl
dera os trabalhos da camara. 

Proseguindo; diz que de novo catudàu a 
que5tão do pag-~mento a.nt~ci : >ado das custas, 
e ehegon :i convieçílo de que, o ragimen se
guido pelo tho~ou·,·o é o que denunciara da tri
buna. 

A le i de 1841 creou J UlZO a,, feito• IlYÍ\'9.
tivo~ na córte, na Bahia e em Peroambuco e 
dando-lh~s ordenados e porcentagens em vez de 
custas <(ue lhes seriam sóm~nte pagas pela• 
p>rtes depois de arrecadada. a divida. Para o• 
ontr.~s jnizei3. subsistiu a regra gel'a.! do regi
mento de custas. Em i85i publicou o Sr. Vis
conde de ltaborahy um regulamento, deter
minando que aos emf:lregadol dos juízes da feitos 
não pri1'"s.tivos, n f tzenda pagasso.ns sua.s cu~tas 
como qualquer parte a• pagava, isto pela razão 
de que não recebiam ordenados especiae.•. 

Esta disposição vigorou perma.nenlcmGntG e 
em i855u regiwoub de 3 J.e Março mant•nde 
aq uella de terminação, estabel~ceu tam bem q ne 
nenhum emprell'ado dos juizos tinha o direito do 
demorar o andame·ato das causas por falta do 
pagamento de ~a.larío qunndo a parte interes
sada fosse orphO:o ou a fazenda naciona-l, pro
vincial ou municipal. 

Uma ordem do thesouro de 1857, porém, 
rDiindou subsistir a disposição do dectatb de 
1851, i ato ti, determinou que os empregados 
dos juir.os deviam set• pagos á proporção que 
fossem pnticados os actos, adiantadamente. 
Como procursdor fiscal de Minas mandou p~gar 
muitas dessas CllStas como lhe cumpria pela 
ordem do thesouro e com a "Pi•rovação deste. 

Continuou portanto ~ste re~imen do paga
mento prévio das custas at0 o ann.o de 187 4, em 
aoe o ministro da fazenda Visconde do.Rio 
Branco determinou que não se podia adii!:nt~r 
costas aos empreg-ados do J~.izo dos fei.to!. Jl.~s 
como acontece sempre OB.JULzes e sscr1vaes nao 
se accammodaram com esse re\\imen e reela~ 
maram Ató qae em 1871 e Barão de Clltegipe 
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expediu uma ordem pela qual as custas são 
hoje cobradas pelo mandado, autoação e assi
gnatura, o que d:i. lagar a um grande abuilo 
que é preciso corrigir .. 

Hoje acontece o seguinte: os empregados do 
juizo instam nas tbesourarias pela exp~dição 
da certidão da divida. V a i a. juizo expede-s~ o 
mand:>do, o juiz as~igna e os emp1•egndos re
cebem &s custas que repr~sentam som mas avol
tadas. A 1naior p~rte dos>es mandados nunca 
se cumpre. Ped •, pois, o m·ador o restabeleci
mento da doutrina do :\YÍSO de 1854. 

Uma. dispos:ção'do projocto organizado peh. 
commissão · do orçamento ~erece-lhe o.lgum 
repm>. Refere-sé á. autorização dada. ao go
verno paro. rever o regulamento do sello. Em 
regra. o . qrador e contrario a essas dt:].('g:tÇÕe;i 
cb poder legislativo, roas :Lpoiando o governo 
não nega. o seu voto a. essa disposição. Nota 
entretanto _que a. autorização dl<da. não se refere 
aos artigos do rog'ulwnonto do aello que maio~ 
res reclamações tem provocado. A commis ,ão 
referi11•se á. taxa sobre condecorações, que ;'ão 
certam ~nte ll.vultadas, mas que ~o pag,ts sem 
reluclancia pelas partes. Ess~n tll.!ll.S devem 
continuar. • · 

O regimento de cuata: de 1874, funesto pl·e
sen~e da. situação conserv:>dol'a, elevou consi-

Continnaçiio da 3' •iíscu<sao do or<}:lmento da 
fazenda. · 

2adiscussão do projecto n. 102 relalivo ao al
·feresJ. A. Gromweli. 

Continuação d~ 2" discussiio do projecto n. 42 
sob"e a estrada de fet·ro do Timbó. 

2' discussão do projecto n. 166 A, vindo do se
n~dc, sobt•e :t pretGn~ão d~ Satn1'1Üno ~'ertoit':l. 
da Veiga. · 

t~ discus .ão do project~ n. H A sobre es
t:•ad:t de f~rro de Se1•gil'e. 

-3·' discussão do projecto n. 168 soke jalli
l~ção do conselheiro J. J. Ferr,ir:~ de Agninl'. 

Continuação da 2• discussão do pt•oj ecto 
n. 23 A sob~a esll-ada de ferro de Ballll'ité. 

z'l.s ma terias d~signad•s [la;•a a f a parte d .\ 
ordem do d:~ H. 

2a parte (ás 2 horas ou tmtcs) 

. Con\inu~çiio da 2• discussão a ... receita g-et•nl 
do Imperio. 

As mat:!rias designatlaS p1ra :1 za parte da 
ordeon do di" i I. 

L e vo.o.ta- 'e a s: ssão ús 5 ho~as cb tarde. 

deravelmente as custas judiciarins sem atten- acr., 0 _, 56 '.ses3.í:'o E:U 23 DE .\GOSl'O DE 1882 
der ás condições do paiz Não foi esse o unico 
mal; prejudicou a ju,tiça, f:<t.endo com ctue 
muitos cidsullios sacrificassem os seus direitos 
por niio poder supportar as custas j udicio.rias. 
Os clamores foram tantos que, o governo 
mesmo sem competencia, alterou algumas de 
suas disposições m tis vex~>lorias. 

Prcsidencili do S1'. Lima Dum· te 

Sü~lM_H\10 .-E:I:t>Rill~x":'g.-R.·~C)UMin~o'lt·) llo Sr. F.(liicio 
t!os Sn.r.L.os.-U'rg.eneia. de>s- Srs .. Ba~iio d.:a. Vilb Ja C::t~l':1 1 
Ji>.sC ]hrianoa' e".hfa.uoel P~rlolJ.·-o:mlii!Jl DO IJJ.\..-Or• 

ç:uuonlo d:~. f:~to~da.~Encorramc:llo.-Vot:lrrín.-Di~

c tu~ão llo o!·çamo•Ho l!oi rcccila.-Dücursos dod Sr$. De-
li;~. ~ rio o ~'o'ie.io- dos S:mt~;;;.-Otdl!m t](l lli:l p:~. r:~ ~ tlo 
A,!;~>~lo Jc !8$~. 

O papel forense .de 33 linhas que pagava o 
sello de iOO r~is. foi redtUido a 23 linhas e 
o sello elevado s. 200 réis, alter~çõe> impor-
tantissim1s para." o fisco e ({Ue fizeram lam-
bem subir oa gastos judiciarios. Hoje todos as A's i1 horas, feita a chamada, acham-sa pre. 
actos c e tão suj ,; tos :.o sello. · sentes os Srs. Lima. Duarte, Mo,tta Machodo, 

O nobr~ presidente do conselho antorh:tdo Ribeiro do Me..ezes, Leopoldo Cunha, Basson, 
a rever o regulam3nto não deve querer um'\. Thcophilo, Vieil·:~. de Andrade, Augusto FlBury, 
autorização tão restricta e limitada como esta Lac~r.la '.Vel·neck,Silva Maia., :Maciel, Juvencio 
no projecto; deve ter uma autorização mais Alves, João Penido, Carneiro da Cunha, Vianna 
ampla par.• rever AS altcraçõe• desse regula.- Va.z, Almeida. Peraira, Ca.ntão, Gonyalvcs do 
manto . Carvalho, Ribas, Prisco Parai•o, Za.ma, U!hóa 

Ha tambem outra parte que não deve ser Cintra., Geminiano, Jose Marhmno, Barão da 
esquecida; ó a da exigencia. d~ aello nos actos Estanci •, Candido de Oliveira, Gonçalves Fer
da fazenda provincial. As provincias não rcira, Rodolpho Dantas, Rodrigue3 Junior, 
devem pa.gal-o, não ~e dove tirar do; seus CrllZ Goavêa, Felicio dos· Santo>, R~tisbona, 
ming-uados recursos proveitos para. 0 Estado. Vaz de Mello, Alfr"do Ch~ve;, Ignac:io Martins, 

Con~luindo declara 0 orador '-lu e d:i. 0 seu Almeida . Oliveira, Carneiro da Rocha, Ca
valo sincero ao gabinete, mas entende que m~rgo, Rego Barros, Affonso Celso Junior, 
cada deput:>do tem 0 dever de enunei:lr .a sua Antonio de Sir1ueir;, Alvaro Caminha e Hen-
opiniíi:o com totla ~a franqueza. O governo e· ri'}ue Mar.tues. . 
a commis~iio e:.:ecutiva do carpa legislativo e Comparecem, depois da. chamad9., Ol Srs. 
c:the-lhe tod:t a responsabilidade si não att311_ Barão doi Loopoldina, Andrade· Figueira, Paula 
der as_ reehm:>ções deis represent.,ntes d~ na- Souza, Souza Queiroz Junior, Sinval, Barão 
ção. 0 or~1ur cumpriu 0 sou dever denun- de Canindé. Dian~, Barão de Araçagy, Dllque
ciancb o> clamores da ls.voul'iJ. do café e a do Estruda Teixeira., Alcofor.•do, Rodrigues P~i
districto que repre~enta.. Pediu a pr.:.tecção xotc, C.woalho Rezende, lldefonso de A_:anJo, 
legitim3. que· deve ser eoncedida ,t lavouN. ~anoel Portella, Gome~ de ~astro, B:~-rao_ do. 

. _ . • · V1lla da Barra, Frankhn Dor1a, Süares, "Clys· 
. A discus>a~ fica aduda pela hot·a. ! '""' Vianna, Olympio Valladão, :Affonso Penna, 
Cl Sa. Pa'E!SIOENTE dã :• seguinte ordem do Souza Leão, Tarqninio de Souza e Fernandes 

dia para 23 de Agosto de 1882: de O li v eira. 
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A's H horas ·e 55 minutos, achando-se pre
•~ntos 67 Srs. deputados, o Sr. prE)sidentc 
al.trc :> scs5ão. 

Compai'ec~m, depois de a.b~rta a sessão, 
a.ind t dentro da. hora regin1en tal, os Srs. P>1ssos 
Miranda, Espindola, lllartim Francisco Junior, 
Pompeu, Almeida. Nogueil·a, Rodl"igll'cs Lima~ 
Araujo Pinho, .!oaq uim To.v~res, Co olho Cam
pos, Jose PowpcJ, Francisco Sodré, Antonio 
Pinto, Silviano Brantl.ão, f'rado Pimentel, Mac
Dowell, Abebrdo de Brito, Peretti c Barão do 
Guaby. 

Compnecem, fóra da hora re;ri•nental, os 
Srs. Felisúerto, Bulhlles, Alves de Araujo, T. 
Hênriques, Escra~nolle Taun~y, Cru~. Manoel 
Carlos, Ferreil·a Vianna, Pau li no de Souza, 
Barão úe Anadia, 1•. Bel1sal'io, Amaro Bezerr.<, 
S ~·l'aphico, Pet•eí r a da Silva, Si! v a Maf1·a e 
Souza Carvalho. 

Faltam, com causa pa1·ticipada., os Sr;. 
Adriano Pimentel, Castello Bt·anco, João Cac
tn no, .Moreira de BarrDs e Montandon. 

~·auam, sem caus.\ participada, os Srs. Aris
Li<lcc Spinúola, Bezerra. de Menezes, Costa 
Pinto, Contagem, Generoso Marques, Meton, 
Martim Fr.mcisco, Pereira · Cabral, Ruy Bar
bosa. e Salustiano. 

E' lid<', posta em discussão e approvada sem 
debate a act\ d~ sessão de 22 de Agosto cor
renta. 

0 SR. 1° SECRETARIO dá C)Dt:\ do segniute 

EX.PEDlENTI~ 

Officios: 

Do roinisteriodos ncgociosdoímperío,de21 de 
Agusto corrente, communicando, c'n resposta, 
que Sua Magestade o Imperador ficou inteirado 
das pesso:ts que compoem a mesa da. cama.ra. dos 
Srs. deputados no 4o moz d~ ~ctual ses~ão le
~islativa .-Inteirada, 

Do ministc;·io dos negocio.> da fazend1, 

Req uerimenios : 
LJo Dr. Antonio Coelho Rodrigues pedindo 

ser admittido á sessão em que a commissão de 
constituição e poderes tomar eonh.ecimento 
das eleições procedidas na. eomar0a ~; Para.na • 
guã, da provillcia de Piauhy,em 31 de Outubro 
de 1881.-A' comll!.issiio de constituição e po
d•r'". 

Dos habitantes do mu nicipio àe Itajubá 
pedindo deferimento 6. pretenção do cng~nheiro 
Co,tard e outro pJra a construcção d:\ fel·ro
via do Rio Ve1·de a Caldas.- A' commissão de 
cocnmercio, i ndustria e a-rtes. 

Dos habit~ntJs h freguezia d; S. Cae
tano da· Vargecn Grande, do te: mo d<!- ltaj ubá., 
pedindo deferimento ao privilegio requerido 
pelo engenheiro Costard ·e outro para a coJn
struc,lio de Ullla ferro-via en t'e Pass1 Quatro 
e a cidade de Cald~s.- A' commissão de com
m~rcio, industria e a1·tes. 

De Salvador José Domingue~ .Melchior, 
residente na comarca de Castro, no. provincia 
do Paran:i, pedindo pasoagem do sua r .. enda 
para o termo da Yilla de San t> Cru1. do ~i o 
Pardo, na provincia de S. Paulo.- A' commis
são de estatística. 

D) Viscond-~ a., Barbacena pedindo <tue se 
lhe concêda a. g.>rantia de juros de 6 °/o por 
es.paço de 30 annos, ao cambio ao par, para le
vantar o capital necessario à construcção de 
um qu~bra-mar no porto de Imbitll!Y.l., nn. pro
vincin d0 Snnt:l Catho.rinil.. - A's commissões 
de commercio, industria e artes e ob1·a..~ pu
blicas. 

De Frederico G11ilberme Virmon<[ e mais 
4.6 cidadoos, residentes em Gusrapuava, pe
<lindo a. reforma. da lei das terras afim rlc po
derem ser p Jvoados os dese;·tos terrenos d-. 
ft•ont•!Ít·a da província do Paran:i.- A's com
missões de fazenda e estatística. 

E' lido e yai a imprimi1· pa1·a cnt ·a: na 
o;dem dos trabalhos o seguinte 

188~-N. 248 

2• SES;Ão 

PratiMçiZo de Ismael Ma.-inho Fcdcil.o 

de ~1 de· Agosto corrente, d"vol veado a repre
•ent~ção n" qual a assembléa legislativa d~ 
P"ovincia de PernambuC(l tra1a rla noc.essidadG 
de augmentar-se mais 10 "I• à verba addicional 
dos direitos de importação, p11-ra serem appli
cado~ ás despezas das províncias onde foram 
arrecadado>·- A's commissues ue OL'Çaruento, 
de constituiçeo e poderes e de assembléas pro- A commissão de pensões e ordenados exami-
Tinciaes. nou a.tt,ntamente a petição de Ism~cl Marinho 

Do mesmo ministel'io, e de igu~l. data, de- F.•lcão, port•i•;o d!!. Mcola polytechnic:t, om que 
volvendo,com;lCt~ntemente infot•rnadJ, o reque- solicita. do corpo legislativo a· groç:~. de serem 
r imanto documentado em que D. Fortunata seus vencímontos ang-m~nt~dos. 
Candida Pinto pede o pagamento do meio soldo Alled'a o peticionaria quo. a creaçüo de nov?s 
do seu fallecido ma~ido, o alferes reformado do curaos nnquoll" escola. trouxe grand·• atl!uenc1a 
e::rercito Antonio José Pint~ Ribeiro <lc Va.saon- do tra.b~lhos, que c:tig-.,m se abram as portas 
c e !los.- A ·r1uem fez a requisição. úo 0dificio :is 8 horas da manhã e fechem-•c ás 

Do Si·. i • seeretal'io do senado, <le 22 ,[,, 4 o.\ ~"rdc. . . . 
Agosto cGrrenLe, com'municando te:· consLa.1o A coqunissio, nio C)nsi~l ~ranJ.? .proe~dentes 
ao senado que fora s>nocionada a rG•olução dal ao razõ~~ e111 qu~ s~ f11n~a o péltctonarlo pa1:a 
a•sembléa g~ral aut3rizando o çov2rn.o a c_on- g.un po~sa ser at~end:d~, e d) p!1.recer qu9 SeJa 
ced r ao miDl"tro do sup~emo tt•Ibun~l de JUS- In defenda a sua _PBIIçao. . 
ti\-'• conselheiro João José de Al_me11a Couto, Süaàas comm1~sões em . d' A~03_to de 1882. 
um anno de licença com o ,·e•L><lCtLVO ordenado.j-_Iíde{ons_oJos~_de Ara;u;o--S•t~•«M Bro.n· 
-lnt~il"sdn. · j cl(_4D.-Jase .t1f"mzanno. 
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Sl!o lldos , post.os em discussão e approvades 
s~ 4obate, os seguil1t_ea 

Pareceres 

i882-N.249 
·2· SESSÃO 

Pret~ncao de Jose Oamillo dos Santos 
A couunisS!io de pensões e Ol'denados, tendo 

examinado a petição em que José Oamillo dos 
Santos, carcereiro da cadeia da C!'?ita.l d"' pro· 
vinci:. de S. Paulo, solicita aug-mento do seus 
vendmentos, que •ão de 600$ annuaes, e p r3· 
cisa.odo 011vir a. opinião do go\·erno a respeito 
de'S~ pt•eten«i!o, e de parecer que (l dita pe· 
tição seJa enviada ao ministerio da. justiça p:m. 
informar. · 

Sa.la das sessões em de Agosto de 1882. 
-llde(onso Jose de Araujo;- s;l,iano 
Brand4o.-lose Marianno. 

1882-N. 250 · 

2" BIII~Si.O 

fretençao.de 1 Qaquim Francisco BQrges 
Uch8a · 

A eommissão <le pensões e .ordenados, tendo 
examinlldo o requerimento em 'lae o porteiro 
da repartição d:~. paliei:. da provineia de- Per
nambuco, Joaquim Francisco Burges UcMa, 
pede que os seus vencimentos sejam equipa· 
rados no> dos amanuenoe! da mesma repartição, 
é de parecer que se ouça o governo, re·metten
d~se ao winisterio da justiça o referido reque
nmento. 

S:.la da.s commissõea em ~e Agoato d 1 
1882.- Ildofonso :iosê dt Á.t'aujo.- Si~oiano 
Brt~ndão.- :r os e M arianno ' 

iB82-N. 251 

2A SESSÃO 

Pretenção dos empregados da -1/wsou·•·aria de 
fa::enda do Ama: o nas · 

Tendo a commissão de pensões c ordenados 
examin .. do o r~ueriinento em qne os emprc · 
gadOil da thesouraria de fazend:> do Amazono.a 
pedem angmento dos respecti voa ·Vencimentos, 
é de parecer que seja. ouvido o governo, re
mettendo-se a.o ministerio da fazenda. o J•efe • 

f•, .oe que tiverem o curso da res(leCtiva arma; 
2•, os quo tiveram o eur.oo preparatorio das 
escolas milltares. · 

Paragrapho unico. Esta disposiçã.o·n§o pre
judica as dos arls. 6o o 17, §§ 1• e 2• do re~ula
mento que baixou com o decreto n. 772 ae 31. 
de Março de 185f . 

Ar~. 2.• Fica o governo-autorizado a orear 
nas capitaes das províncias de Mato Grosso. 
Ps.rá e Pernambueo escolas pars. o ensino diiS 
doutrinas do c urso Jlr>.paratorio. 

§ L• Essas escolas poderão ser "nnexas 11. 

alg11m dos corpos de linha existentes nas men
cionadas c&r illles e ficar ~ob a. direcçM> do res· 
pectiYo commandan te. 

§ 2.0 011 alucnnos das düas eeoolas, pra,;as 
d~ pret,. oontin Uilrão no effec tivo doe corpos a 
qu~ pertencerem, sendo addidos :iquelles a que 
estlYerem &nnexas as escolas, s i forem de 
oatroa COlJlOB. 

1\.rt. ~.o Nilo oerão o.dcnittidoa à matTicula 
no cure~ prepo.ntorio os maiores de 3Q annos. 

Art. ·4. • A ·ro&tricula no curso superior serà 
concedida. qua.lquer que sejt a idade do offi · 
cial 011 praç& de pret, respeito.da a dis~sição do 
art. 35 do regnlamento publica(o com o de
creto n. 55zg de i7 de Janeiro de i8'i4. 

Art. 5.• E' cor.dição para a admissão no curso 
superior o effectivo serviço· em qu<Llquer dos 
corpos do exercito, darante seis mezea pelo 
menos, co::;f aa melhores nota.g sobre a aptidão 
e comporta.m.ento. 

Art. 6.•. A praça de pret que completar o 
curso da B)IS. arma. sará. incluída no c'rpo ao 
qaal pas~a.r a pertencer, com o posto de i• ou 
ZO sargento, conforme o grào dii.B approvações 
qa e tiver obtido. 

Art. 7 .• Não será. contado para a reforma. o 
tempo da. matricula nas ·escolas militares,qual· 
quer •1ue ~e.ja o grão do apro.veitamento, si nio 
to r segu.ido de ~eis annos de s~rviço na arma. ou 
corpo eopecial do qual fôr a pra.~ ou official. 
Antes de findo e ste prazo não poderá. ser con
cedida a demisaão. 

Art. 8. • Ficam revogadas as disp«sições em 
contrs.rio. · · · 

Sala. das sessões em de Agosto de 1882.-
A. Gonçalves de CarDalho. 

1882- N. 204. 
rido requerimentO. . 

Sa.la das commis,.õea em d.~ Agosto de 
1882.-llde(omo Jo38 de Araujo .-Silviano
Brandâo.-JoseMarianno. 

Silo l ido;, julgadoJ objectos de deliberação e 
remettidos à commiseito de marinha e g-uerra 0!1 
seguintes · 

Projactos · 

f882 -N. 203. 

2• SISIIÃO 

Re(&Nnc; ctos sargento$ e o«tr.as praças do 
e:r;erçito 

A assGroblé~ ger~l re.sol ve : 

A reforma. dos f•• e 2•• oa.rgen~os, bem como 
das ou~ras pragas do e:.:ercito que for9m jul
gadas lDCapazes de Continuar no sernço, serà. 
regulada. pelas disposições sego.intea : · 

CRJ:.AÇÃO DE :li!COW.S PAI\A O ENSINO D.~S DOtr 
TIUNAS I>O CUI\sO PR'ZPAllATOII.IO D.!.S M COLAS 
;\JlLlTARES 

Arl:. i.• O i• ou. 20 sargento qué tiver de 
20 a 25 o.nnos de a~mça, contados na fôrma. da. 
legisla.ção.em vigor, terà & reforina eom o· soldo 
do se11 posto e a graduação de alf-lrea. A ~sembléa geral réaolve _: 

Art. · i .• Po.ra .o. promoção à.O ·primeiro po$to, 
nas tr~a armas do exercito, •erã:o pr~feridos' 

Art. 2.• O qae tiver de 25 a 35 annos de 
ssrviçolied re!ormad<> no posto de :~lferes, eom 
o soldo deste posto. 
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Art. 3. • Tendo· mais de 35 annoa de serviço 
ser-lhe-ha concedida a. reforma nos termos do 
artigo antecedente, e com a graduação de te
nente. 

Art. 4.• A dist~osiçio do art. i40 do regu
lamento que baixou com o decreto n. 5881 de 
27 de Fevereiro de i875, na parte concernente 
i reforma com o soldo por int~iro no fim de 20 
annos de rraça, é extensiva aos sargentos, bem 
como ás outras pr.JÇIB d' pret que se tenham 
alistado :>n~es ou depois daquclla data, <Jual
'luer que a Ja a natureza da s•1a praça, 'luando 
não lhes seja applicavel a mesma dispo•içílo na 
sua integra. · 

Escola. de medicina do Rio de J ~ 
nciro •. 4 •••••••••••••••••••••••• 

B\bliotheca publica. do Rêcife ...... . 
Se eretaria de estrangeiroe ..•.•....• 
Paes eio publico ...........•• , .... · .• 
Au.la. de pharma ela da capital da pro-

víncia de Minas .Geraes, .... , ...• 
Biilliotheca munidpal da corte ......• 
Archivo publico .............. , .... . 
Secretaria do imporio .............• 
Bibliotheca. ·publica de Po,·to Alegre .. 
SAcretaria ~a i-S"ricultura, commercio 

e obras publicas .................. . 

93 

i 
1 
2 
f 

1 
1 
i 
2 
1 

28 

Art. 5.• Contintia em vigor a disposição da 
real resolução de i3 de Agosto do í810, dovcndo 
ser preferida no caso de ser- mais favoravel do 
que alguma das precedentes. 

Estaõelacimentos publicos e estrangeiros 

Art. 6.• Ficam revog-llodas as disposiçõ<ls em 
contra.rio. 

Sola das sessões em de Ag-osto de i88"2.-
A. Gonçat~cs de Car~alho . 

O SR. PRESIDENTE"':~ Tem a p1lav1•a o 
Sr. Felicio dos Santos. 

O Sr. Felicio dos Sa.nt.os (pela 
ordem) poda á presidencia par~ manda1· pu
blicar uo lliario O{ficial as s~guintes infor
maçoes que recebeu a respeí to d:l. Flo;·a de 
Martitt$. 

« Ministerio dos ne(foeios da agricultura., 
comruercio sobras pnbbc .Js.-1• secção.-Rio 
de Janeiro, 12 de Agosto de i832. 

Em resposta a seu officio com data de i• do 
corrente mez, tenho a honra de passar ás m~os 
de V. Ex. a inclusa 1nforma.ção, apresen
tad:~. pelo director interino da IJibliotheca 
nacional, sobre a~ destino 9. ue so tem dado aos 
exemplares d~ na.rtc j à pubhca.da da Flo•·a Bra
;;iliel'lsis, de Martius. Os 28 e.:empla.res que 
nlli figurarn como destribuido~ a e•te. &~cretaria 
de ~stado foram destillll.dos, em di versas épo
e~s. por alguns dos meus anteeessores, a pes
soas e a asssociações qualificadas, que os soli· 
citaram. 

Deus guarde a V. Ex.- Andrd Aug,.sto.dc 
Pauda Fleury.- A' S. Ex. o Sr. i• secretario 
da camara dos Srs. deputados . ., 

DESTrNO QUE SE TlliM D-U>O AOS EXE:ItPLAni!S DA 
«F[.,OR.A Bt\AZ!LIE.!i!Itl:t DE MA.Rl'IUS, EM O~PO-o 
SITO NA lllBLlOTHliCA N._CIONAL. 

Dcstinalaríos Exom pfares 

Sua Magestade o Imperador, • . . . . • . .. 4 

Estabelecimentos pubZicos nacionaes 

Museu de Buenos Ayrcs ......•...•. 

Bibliotbecá da Bolívia ......•.......• 
Bibliothecl> de Stockholm •.....•.... 
Bibliotheca do Quito ............... , 
Bibliothe ·a de Genobra ....... •.•..• 
Universida.de de Pisa .. ,, .... . •.... 
Bibliotheca de Edimblll'go ......•.... 

Particulares 

M. G!aziou ....................... . 
Barão de Capanema. ............... , 
D. Bartholomeu Mitre ... , . , ....... . 
Dr. Josó de Saldanha da Gatna.. , .... . 
Professor Agas~z ...... , , , .... , ... . 
D. F r. Custodio Alvares Serrio ..... . 
l\L Liais .••...•.. , ................ : 
Dr. Miguel An ton~o da Silva ....... . 
Dr. Lagos ......................... . 
Dr. Lasdislnu Netto ........... , .... . 
General Webh ..................... . 
General Paunero .................... . 
O. André La.mas .......... · ......... . 
Dr. Sa.lustia.no Ferreira Souto ..... .. 
D. Marianno Varella ..... , ........ .. 
Conselheiro H. Beaurepaire Rohan •.• 
Dr. D. Jacy Monteiro ........... : .. .. 
Conselh ·iro Lopes Netto ......•.•..•• 
Conoelheiro José de Alencar ......... . 
Conselheiro Joaquim Monteiro Cami-

nhoS. ............................. . 
João Ba.rbosa Ro:!rignes ........ , ... .. 
Visconde do Rio Branco ............. . 
Dr. Francisco de Azevedo Monteiro •. 
Dr. Rozendo Muniz Barreto •... ' . . .. 
Barão Homem de Mello •..••••....•. 
Manoel de Queira~ Mattoso Rib~iro •. 
M. L. van Daventer .............. .. 
Barão de Vill.& Fra.nca. •• , , ... , , ..... . 

57 
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B.ibliothêea. nacional. . ............ . 
Museu nacional. , ................. . ~ 92 
Faculdade de medicina da Bahia ..•.• 
Bibliotheca de marinha ........ ~ .•.. 
Escola polytcehnic~ .....•...... , ..• 
Collegio de Pedro li (externa.to): ..•.. 
Colleg-io de Pedro li (int ernato) ..... . 
Sociedade auxiliadora da industria. na-

cional. ......................... . 
In.etituto historico ................. . 
Bibliotheca Bumillense •• , •. , , • , . • ... · 

I O Sr. Barão da Villa da 
i Barra:- Sr. presidente, agradecend,o ao 
1 nobre deputado que hontem fa~lou, a be.ne-
1 -volencb que teve pa.ra. commigil, · antro. em 

ma teria. 

2 O nobre deputado tratou de fazer a biogra-
1 phia do Sr. · Dr. Marco tino, comeÇando pais. 
i guerra. do Panguay. · .. ·. 
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Comqv.anto eu enwnch que não ha. reláção 
algurn:J. entre a questão de Chique-Chique e a 
guerra du Paragn:ay, todaviil. SJU obrigado a. fa
zet· tarnbem a.lgutiUL• C)nsidera.ções a. respeito, 
}'P.ra poder acooopanh~~or ao nobre deputa.do. · 

Tanto mais quanto, Sr;presidente, vou fazer
lhe um g1·ande favor completando a biogr&phia 
do sou heró~ {ri$o), pot•que faltou &o nobre d~
pllt>tdo accr~sceotar-quadepois da bn!.<•lha de 
24 de Maio o St·. Dr, Ma.roolino, dando·~e par 
doente, obteve uma licença no dia·2 de Julho, 
que é muito notavel, por ser o di.'l la da. nossa., 
(p~ovincia ) p~ra &.l tt·o.tar em Carriente& ; e 
finda e >ta licença, voltou de novo ao ca.mpo da. 
guerra. para pelir nova licença de 3 me·z )S e Jm 
o fim de se tratar aqui na cõrt~, .como consta. da 
ordem do dia n. 9 ue 31 de Outubro de 1800. 

Ora, si em Outubro d.~ 1.866 a guerra. estava, 
para assim dizer, no seu começo, como é fjUC 
se appella. para um heróe q_ ue alJandonou o 
campo das op0rações c . nunca mais lã voltou?. 
(:RiJo.) 

O Sn. lGNACio :>.1ARTINS :-Ra~t·ou-se por 
·doente, não nbatld04~U o campo. V. E:x. não 
póde a.ccusar assim ao Dr. Marcolino Moura. 
(lia outros o.to.rt~s.) · 

O Sn.. PR1lSJDll.<TJ< :-Peço ao nob,·e depu
tado que não dé atteução aos aparte~, para 
não irritar a. discussão e evitar que ella se tor
ne interminavel. 

O Sa. BAR1o o.~ VrLLA DA BAI\l\A :-V. Ex. 
viu hontem .que nlio dei um sõ apart~ ao nobl·e 
d~pu tado, (muitos apoiados ) ; e est:i nas 
·mãos de V. :b:x. prohibir Oo apartes •. 

O .SR. PRESlDEJ'õTE :-0. nobro deputado vê 
<jue estou •empre reclamando a attenção. 

O SI\. B.m:í.o n.~ VtLL.~ DA B.u\RA :-0 DJ·
Pinheiro Guimarães •1ue era ta.mbem comman
d:.n~a do voluutario• marchou· p~ra o campo o 
adoeceu ; mas a.pezar di~s l p~l'maneceu po t• 
muitos anuos no cp.mpo, () az,travando-s' os 
"cus soll"riment·os veiu passar slguns m~zes 
ncstL córte; porém r1uando menos se espero.va., 
ai uh doente. voltou para o Paragu:l.y, po:•tne 
o oeu patrioli•mo niio se ar1·cfec3u com a mo· 
I esti:<, como o pat;•io tismo do Dr. Marcolino, 
t) uc se conserva nedio o bem disposto, ao 
pn..'lSO rt.,ue o Dt•. Pinh,iro Guimarães legou 
llnnito cedo a pobrezn a uma viuva honeatl, e 
carrega la. de filhos. · 

O SR.. lG!UClo :VL~RT!NS .:-Ninguem nega 
os serviços da Sr. llu<tue de Cali:Í&', entt·etanto 
~etirou-sa por ·doente.. · 

O Sa. ·BARÃo DA VrLr •. \ nA Ruuu :- Porém 
o Dr. Pinheiro Guimarães veiu do pois de 
·acabada a. guerra em i870; o Sr. Dr. Marco
lino veiu em 1866, quando ella estwa por (l.ssira 
dir.er no seu começo. 

Ül'a, si os sor~iço• do Sr. o,·. Marcolino 
merec~ni um eloJio Lão dcsbrag-ado, o q11e não 
merecerão os seÍ'I"iços relevr.ntes pre•tados pelo 
Dr: Pinh6iro Guimarãe;; .1 

Vous:-Mereeem muito. 
O SR. BARÃo D.l V!LL,~ DA. B.tniU:-E,sa é 

a. questão. 

E depois, não havendo relação alguma ontre 
·a guer:a do Paraguay c os acontecimentos do 
Cliique-Chique, eu t!iose a. mi.m mc~mo, ao ou
vir o nobra ~leputado pela Bab.is.: porque vem o 
nobre deputaà->, ainigo do Dr. Marcolino, lem
bra.r-se dG fa.zer a biographh deste homem ~ l 
{Rise.). · 

O Sa. JuvEI>'CIO ALYES:- Eionr.t-me muito 
com a sua amizade. 

O Sa.. BARÃO o.~ Vr~~A o.~ B.lna.,t:-Não digo 
o eontr.arjo ; a minha queatã.o era prccura'l"" o 
motivo q ll~ depois descobri. O Dt·. Marcolino 
t~m. uma especie do amor platonico por um 
bastão de general, e com l'olz,io, porq ne é mili
tar; o tanto quo em um& cot·respo~dencia "'1. 11i, 
quando não li:wia.a menor r J?.lação ~m a qu8s, 
tão, terminou com as palavras do geJtet· ~I 
Mac-Mahon: J'y suis e! j'y reste. Mas, como 
Mac-:Vlahon estava no campo da bst~lha c elle 
estava no theatro dl\ pn.z, reformou a oxprc$S.:O 
e disse: je su.is et j~ reste. . 

Disse amor platonico, J?Orque ello nã.o voltou 
mais pata." guerr.t dep·c1s que recobrou a. sa.u
de; e durando a campanha até 1870, o que.tico\1 
fazendo durante tantos annos :no BrAzll ~ Por
q\le não voltou outr:. vez ao th !a.tr~ da guerra~ 
Como se arrefece~! tão d9 pressa essa enthasias · 
mo, esse patriotismo? (Apllrtes.) 

O Dr. Pinheiro G~imarã,. voltou. doe!lte, o 
la esteve atê o fim da g•terra. (Apoiados.) 

Senhores, é precisJ que s~ diga a verdade ao 
p~iz ; emquanto houver este modo de encapar 
a verda.de, não JH)de haver .mor&lidado . 

E agora vou concluir a. respeito do herôe 
do Paraguay; Fossem qua.os fossem cs foi
tos desse heróe, !nO rareee que isso nio 
rasalvava r111e d:ll)OÍK de pasaa.dos tantos 
ann 1s, elle embriagJdo 110la vertigem clei
to~al commeLtesse actos menos confess~veis, a 
menos 'lue não. q uoira fazer como r.quelle ge
n~ral Romano, quo muitos anuos depois de ha
ver derrot~~odo ao generd C:~.rtaginez, sendo 
accusado de h~ ver pracicado mal versões, so de
fendeu dizendo , Romanos, búj , e snnivers·u·ia 
da dia em que d)rrohi Annib •l; vamos ao C"pi
tolio render graço.s aos Deuses t Ül':J., llOl' quo o 
Sr. Dr. 1\Iareolino collocou, como disse o nobre 
deputado, n. bandeira. onde er~ mistor, aegue-so 
que não p odio. muitos a11nos depoi. toma. r 
parte no2. M~onto:~im9ntos inconfessavais de 
quo trat& agora 1 Este facto do collocação da 
bandeira deve lisonjear muito ao Dr. Ma.rcolino, 
que, cncontranlo guerra somente onde reina. a. 
pa.•, disse quo tinho. entrado n& cidade da BnrM 
debaixo de uma . abobada. de a.ço. Isto, porém, 
si não fosse falso, seria. simplesment; ridiculo. 

Agors pas;o a trata.r da s~gunda parto do 
disc~c·so do no!J~~ dep:rtado, relativamemte ~s 
cortaa que ,aqui aprGsentou. ,: 

Chegou a minha Ye~ tambem de apresentai' 
as m~nhas cartas c então depois nós entra.reroo : 
em diseus~iío. 

Eu leio as c.u·La5 pelas da.t lS, d J 10 d~ Se· 
tembro, 27 de Se~~mb~o e 27 de Outubro (U): 

Primairllo carta 

«Ami~·o o SJ•. Tonb:i..-Com·l sab~, é o 
nosso pr·ez..cto am(go J)r. !IL<rcolinJ·eandidato 
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â .ger.1l por esb circulo, e clle escreveu-me\ ~ Eu .(>(!~O ene::.recid9.m1nte ao Sr. Tenlt:i 
· que muito confia no seu va.lioSQ apoio e no de que dos 50 votos que deseja dar :\0 Vi!l~ da lhrrtt 

todos os seus pareul.es e amigos. · ceda-me 20" 25 em favor do Mat•colinJ. 
,.Si algam vo.limento tenho p~r"' o me11 amigo, « Ligo muita importaneia a este me\l .pedido, 
~~-lho que tom~ sob sua prol.ecção tiio logi- e confio em ql!e serei ô\Uendido pelo meu = igo, 
tima candld ;tura c trnb3.1h~ eom todo o seu pelo que lhe ficarei etername nte agr:J.dooido . 

. prestigio, :.fim de que o nosso bom amigo con- S•l vemos o amigo. Dê :~.penas uns 25 ou 30 votos 
siga. o triumpho, qM todos nós tl.evemos dê- ao Ba1·rtt, basta is to para o mM amigo pr<iv~r 
seja.r. • . a •~u partido qu& consíderJu o candidato por 

«Á victoria do Mareol ino depende do Chique- l:'lle apresentado. 
Chique, iato é, de ser ahi a. yotaçio unaniroe, 4 O Viua· da Barra é um hDIMm que não pre
ou quaoi unanime, porque, si for&lll distr~hidos cisa de:t1a co usas ; e. portanto, deve esP.era1· 
muitos votoop~ro. quo.lquer outro, a. vicwria Ji- pela. ascençào de seu·p\rtieo. · ·· · · 
cará :rouito duvidosa. ~ -\o passo que uma derrota par·a o .Marco-

.,Qmvieto de que não llol negará. s~u va- li no ê hoje u ma inorte pa.~ elle. 
lioo) apoio, do~de já. antecipo-lho os meus « Ci!neorra com o seu llrestigío par:t salvar 
agrad.e.:unentoo. · o amigo que tantoa bene~ficios tem feiro ti sua 

.:Peço-lhe que mQ rea,>onda a l'OSpoito do as- terra. . 
aumpto exarado neata carta. o: E não será. uma ingrat idão si Chique~ 

.:Disponha, etc. c,c. Chique concorre\' par-J. a morte politico do Mar-
colino 1 

Sogund:. cart"' <Do pois ljUe heil&ücio• l'Ód~ fazer \Í.s loca-
lilhdes um deputada na opposição 1 Attan
da-me, e lho fie~ri~ muito p~nh,ra<lo. Quanclo 
subir o part.ido eonsarva<lor ronsiderar á ontã<> 
o illustre Barão d:> Villa da Barra, como elle 
muito merece-o . Ma.s hoje o Marcolino, deva 
ser salvo por nós. 

«Amigo Sr. m"ajor Emygdio-Tenho pre~ente 
8Ua prer.adA carta de i7 do mo• corre.nta, e ftco 
certo do que'"' mesma me communtca. 

«Conünaó a dizer, que tudo quanto valho em
penho em favor da causa do nosso comO\ um 
:unigo, Dr. Ma•·eolinJ, e estQu convencido de 
'l.ue o meu amiga fará tambem tudo que lhe ({)r 
jlOBSivel em pró! dn meama causa. 

"Não consinta por fórm" alguma que ae dê ao 
candidato :!.dverSQ mais de 20 ou 30 votos, 
quando muito, entre to<l&s s• parcialidades, 
quando porvent11ra os Podras não qu"i•·•u>l pro
ceder comno<co com a d wida leP.td~de, o qlle 
ni.o <a?Cro; porquo do contrario a cau&a. qoo 
defend,mos poderà p·:rigar. 

40 Tonh:i , amigo como é seu e mostra ser 
meu, não d '"a concorrei' do modo algum p~t'3. 
a derrota do nosso amigo e candidat<', antes 
l\n:xiliar-nos em tudo. Eu não es.:ct'O dclle 
ou Ira cousa .. 

~11. re1pei to do numero de votos d •hí para o 
contrario, combine com o nosso amigo tenente
co~onel Ma.noel Martiniano. que estã. inatruido 
de todo o plano da eleiç!o do circulo. 

" A~ cousu estão ~o equilibrad~s, q11o pro
ci~amos ter mui~o cu1d~do; o elo Cluque-Cbtq11o 
d •pende o t1•iumpho 011 d~rrot~ ~o 'M~<rco~in.o . 

c Confio as cousas a seu cr11ouo o prest1g1o, 
c o Martiniano lhe explicar& tudo. 

c Peço-lho o favor de me mandar o escrivlo 
de orpbioa encher o indu110 demohstra~ivo o 
rometter corn todo. a. brevidade; o devolva-me a 
eópia q.ue vai. Nada mais. 

c D1sponb.A, etc., etc. 

Terceira carta 

• Amigo Sr. Tonhá.-Não .• tenho ca:ta . B~~ 
" que deva resposta, porque JB r :spond1" til ti
ma qu• fez-me a honra d ~ endereçar-me. 

c Jà- agra.deei.-lhe tam';eín o apob que pro
Jpetteu-me prestar :I. legitima e sro;pathlca ~an
dida.tnra do nosso grande e d!B t:tncto amtgo, 
Marcolin<>, 11 favor de quem deve111os fuer _o 
q_ue possivel fõr (Xlra o salvarmos em t ih cyl
ttea. e dillicil conjunctu~ para. a sua c:trretra 
publica. 

cDisponlra etc., etc.:. 
Natura lruentc a cnrioaídade da umsra d9õeja. 

saber <t uaes foram oa autor~~ destas cartas. 
Estas ~.artM são d& um só individuo. A oamt1r11 
h a. de lembrar-se de •l ue ha p3ucos di:tS o S1·. de
putado Zama s9ndo muito apoiado po1· apartes 
de ou\ros deputados peh B:iliia, um destes dizia 
com a1· muít > ~riumphante > é as•im que se 
escre\'e a histeria. Eu tam:!enl vou ag-ora por 
meu turno dher como ·~ ca~reve a histeria . 
Esta~ cartas são assignadas pelo juiz de direit~ 
do Chique-Chi:tue, Lino Cusiano Lim:.. 

O Sn. Pntaco ? ARAI~o : ·- Não admira isso 
porqu ~ e vi.<;"& rio capitul.u d~ D:~hi,, , os senado
d·,ree e jui1.es lllrnb~m, oaorGvera.m a favor 
de V. Ex . 

O Sn. Bn:i:o ll.l Vtr.LA l>' B.\URA:-A quest.io 
agoro é liquidar ai é ou n:io juiz pol(tico os!e 
q_uc os nol>res dop11t"dos lll<severaram, quo nao 
tmhu. tomado a miniror. parte nu. elaiçtí.o do Dr. 
Mnrcolinl). E' ~siim quo ~o eseceve :1. hi•
tarin? 

(T1·ocam-se differeMes apartes e a Sr. pre
síde~tt8 pede attenç<to.) 

A ·ultimtL carta é da mesma C!l>a e da mesma 
data, & assignada pela senhora ~o juiz de. di. 
eito e pela irmã do mesmo, e dts o seg.unte 
lê): 

Quart~ carta 

cÇara amiga D. Gnstadnba. -A :.mizade 
que aempre nos uniu dá-nos :1. liberdade 
de pedit~lhe um favor_, a ·'lue ligam!:'3 o mái~ 
alto iuterasse e a matar 1tnportanc1a, que e 
para & nossa prestimosa amiga \ntervir com 
o •e11 caro esposo c obter .deU o 20 a 25 vot<?S 
para o Dr. Marcoliuo, doe 50 que ell~ deseJa 
da1· ao Bari.r> da ViU;~. da Barra.; e 6~ form<lll 
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attendid:l.s promettemos pagal"-lhe pessoalmente 
tão importanté favor. Os 20 ou ~ votos que 
pedimos para ncs na pesgqa do Dr. ~hrcolino, 
será. uma lembrança. e íi.ca.rá. sempre gravada 
em nossot eora~ões, e unirá. ma.is os vinculas 
de nossa sincera amizade. E, confiadas em que 
seremos servidas, :;Lntec.ips.m1Js Olil nossos a~oora.-
deeimentos. · 

<(Recommendações, etc . , etc.» 
O Sll.. RoDOLPI!O DANru:- Não e" muito cu~ 

rial. ler cartas de senhoras no parlamento. 
O SR.. PRESIDEN'l"J!!:-Eu lembro ao nobra de

. pntaào que tem só tres minutos para con~ 
eluil·. 

O Sll.. BAll.Ão DA VrLLA DA BARRA:- V. Ex. 
bem vê que os apartes me tomaram muito 
tempo. · 

Eu nã:o posso deixar da just.iflcar a. c.o-par
tecipação que o D1·. Marcolino teve nos 
acontecimentos de Chique-chique. Estes acon-. 
tecimentos tiveram lagar, porque as intluencias 
que protegiam a candidatura do Sr. Marco
uno fizerra.m prea•ão sob te os e lei tore$ de 
Chique-Chique, para não m~ darem votos. Aqui 
se dit!Se 'l,Ue o Sr. Marcolino Moura tinha d 1do 
votação ao tenente-coronel Antonio Joaquim 
de Maga.lhães ; ruas este era o chefe do par
tido conservador, er& a.quelle a quem o juiz 
de direito pedia votação pw'a o seu candid&to ; 
portanto, como. é que o Sr. Dr. Marcolino 
Moura podia dar-lhe votação~ Isto é um contra.
ceiuo que não se póde sustcnta.r. 

Mas, senhores, a lllinha. questão principal é 
esta-não ·se f eu, eleiçio em 3J. de O .• tubro por 
que não ~e pode che.r , r a. um o.ceõrdo. 

E on quero t~rnarbcmsO\.licnto ostc faeto,por
'l"ll~ me lembro de que· na. discussão da. minh~~o 
ele1ção ••. 

(Trocam-se die6rsos apartes). 
O que eu dig"o é o seguinte:· 
011 o Dr. Marcolino não declarou aos »eus pa

tronos que :1 eleição do colleg-io de Chique
Chique era nulla, e então h.ouve má. fá da parte 
delle; ou de :larou, e então houve má. fê, tanto do. 
parte deJle como doa pa.tronos. Eis o dilemmn 
-eacolh•m a conclusão. 

0 Sa. lGNtlCZO M.I.RTZN9 :-Nenhum dellaa é 
capaz de 111ar de mil. fé. 

0 SR.BARÃD D~ VzLLA DA BAliR.~ :-NMI se 
cheg&ndo a um n.ccórdo no dia 31, o que aconte
ceu foi que fizeram disturbios em Chiqu~~Chi
que; houve tre» assassinatos; e no dia i de 
Novembro de m:1.nhã, oom receio de que hou
vesse 11ma conflagração m. villa, e de que hou
~esse saque, chegaram a um accôrdo, dando
ee-me 60 votos e ao Dr. Marcoliilo 140. 

O Sa. Pii:ESIDlJNTl! :--Está fiDrio o tempo da 
·urgencia. 

O Sa.· BARÃo DA VrLu.. DA BABRA :-Então 
peC;o a V. Ex. que ee digne consultar :i. camara 
iji me concede mais.15 minutos. 

(COnsultada, a camara reso~11eu a.ffirmati
"amlnte .• ) 

0 Si>.. BARÃO DA Vr;..t.A DA BARRA (conti
nuando) :- Agrad~ço i camara a sua benevo
lencia, c vou proseguir. 

Ettde,ejo que fique elueidada. ests. questão .a. 
respeito da intervenção ou não interYenção do 
D.r. Marcolino Moura, nos acontecimentos de 
Ch"íque-Chique. J:i. demonstrei que esses acon
tecimento$ não têm relayã:o com os feitos elo 
b.eróe do P:wa.guay. 

O Sa •. TaoMu PoMPEU dà um :~.parte. 
O SR. BARÃo DA. Vzt.L~ DA BAII.B.A : - Assim 

é que me tomam o tempo . 
O Sa. PRESmEN"rE: -Não responda V. Ex, 

ao& apartes. 
o Sa. a~RÃO l>il. VILLA. OA. BAII.B.A.: -Sr. Pt·e~ 

sidente, os assassinos que viera.m do. serra de 
Santo lgnacio p:m. Chiqu~hique na .vespe,·a 
da eleiçã:o, não são eleitores nem b.omen~ po
liti«>s, mas suissos a soldo de quem os pag·a; 
portanto, não vieram ps.ra votar. Que vieram 
então fazer~ Quilm era o chei~ no. Cb.i"iue
Chique que dispunha desses homens 1 Era o 
tenente-coronel MO.rtinia.no. Por q11em e•tava 
ple\teando a eleição o t1nen~e-coronel Marti~ 
nill.no 1 Pelo D:. Ma.rcolino Moura ; logo estes 
dous estavam no melhOl' accórdo . 

O SR. lLDEFONSo DE hwJo :-Mas o que é 
preciso provar é que fora.m assassinos os que 
eram capitaneados pelo tenente coronel Marti
niano. 

O Sa. BAR1o DA VXLLA DA BARRA :-Essosàs· 
sassirios q u.e vieram da Serra da Sa.uto Ignacio, 
que não érl).m eleitores, e que fizeram e~sas 
correrias ; parece que taiDaram. amor ao saque 
e 11. desordem, e ah1 ficaram ; não se retil·aram 
mais da .,-illa. 

Eis ahi d'onde data. a exacerba.ção das deil
graçaR de ChLJ. ue-Chiqu e. 

Estou mesmo ii1clinndo a crer que, produzido 
o e !feito que se des~java, não se q uizesse rn~is 
continuar com essa 'horda d~ assassinos em 
ChL1ue-Chique; mas parece que, ou se tinha em 
vist~ o f~cto que hei de relatar mais a.diante,ou 
então já não ti y.qram mais ft>~a para eouter 
esses desJrdeiros. 

Muitas vezes o cavnlleiro dis~a.rn. o cavallo e 
depois, ainda querendo, não póde mais co11t61-e. 

O Sa. JOVliNOIO ALVES: -Desejava que 
V. Ex. dissesse quem foi que incendiou a 
fazenda do coronel Martiniano. 

0 SR. BARÃO DA VIL LA DA. BARRA : -Eu 
estou acompanhando o seu discurso e não hei de 
pdneipiar yelo fim. A primeira p~~orte do aeu 
discurso fo; a biographia ; já respondi. A se
gunda parte, foi a leitura. de cartas ; tam
bem ja :fi2 leitura de cartas. A terceira 
pa-rte era. a questão d.. nullidade da elei
ção ; já demonst~ei que a eleição de Chique
Chigue foi naHa. Agora estou fallando dos 
acontecimentos de Chique-Chique, para depois 
falia r da emancipação, da.s candidaturM mallo
gradss, etc. 

O Sa. T!ioMAZ PoMPl!U :-V. Ex. não tew. 
que responder a isso. 
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o .sa. B~Xo n.\ VrLLA. n.L BinaA:- o plana 
do d>scllno e meu; e nãa do nobre deputado. 

Ma.s, como eu dizia., ficaram os as,;assinos 
em Chique-Chiq_ue, e, portántQ, é bem de ver que 
a villa ficou em anarohia. Agora. pergunto: 
qual era o inte"e•se de manter-se esta. gente 
em Chique.Chiq11e 1 

· O interesse tornou-se visivel, 1>orque uma. 
vez conhecido o resultado da eleição, derrotado 
o candidato, só havia. um recurso que era-con
•~guir pefturbar o proces •o da appuração, e 
como a·appuraç~o se faria na cid&de da :Barra, 
para. l~ marchariam. (Aparlcs .) 

Os nobres depLita.dos defenderam os seus 
amigos como julgaram connnieate ; eu julgo
me com o mesmo direito de fazer a"defe:ta· que 
está no'.interessJ da verdade, e não pos•o r .. -
zel-o seni e:.: por o a factos. Si os facto• se 
deram como o nobre deputada dislie hontem, 
tanto melhor J.lara S. Ex. · 

Não se levanta um~ noticja a respeito do 
pressii:o sobre uma mesa. apuradora. sem al-
gum fundamento. · 

O Sr. Dr. Marcolino não nega. que fosse§. 
cidade da Barra, nega- que fosse acompanhado ; 
mas sa bs-se na cidade ih Barr!' que elle tinha 
do lado op;losto ao rio S. Francisco indivíduos 
que podi~m invadir a ddade para qualq_uer 
disturhio. 
Ref~ rem que teve medo de atravessar o rio 

com essa gente, porque conheceu que encoq
t.raria resistencía. {Apartes.) 

Contestam; querem dar outra interpretação, 
mas eu aempre ouvi dizer que cesteiro que fa~ 
um ceato fa.z um cento. (Riso.) Eu desde que 
apanho um individ!lú em acto de má fé, póde 
dizer a. verdade quantas vezes qui..zer que para 
mim tudõ é mentira.. Agora. jpasiO deyolver a 
phrase que o nobre deputado pela Bahia. aqui 
proferiu, muito ancho e. cheio de si: 

.i< Assim é que se; escr.evei',ía[historia! ~ 
(lUso.) 

Disseram. que o j uíz de direito et·a.. incap•z 
de intervir na eleição, cnt•·etanLo elle pedia 
votos para o Dr. l\'la.rcolino,dando a entender 
que este estava em a~uros e que vivia d> 
ser d•pcta.do, porque na. sua phrase, ''en· nreci
so salvar o Dr. Marcolino. (Protwos.) · 

Eu não estou dizendo qu~ elle vivesse de ser 
deputado. mas é o que se deprehende e se con
clue das ínstancí~s do jlliz d,e dir~ito; e podia 
se ..achar o facto ver~simil, porque o Dr. M~t·
cólh~o dei:tanrlo ~e ser deputad,o Q não toridq 
ullim.amente'outro meio de ~ida, os seus . p~t~O-_ 
nos trataram logo de dat'-lhe um emprego ren
doso, afim de· que e1le não fosse· p~zado aos 

.. aeus 8-roigos. 

O Sn. THo~!A.Z PoMPEU : -Para o· cjuc te in 
merecimento; isto'é que inco=oda. 

(Ha outros muitos apa .. tes.) 
O Sa. BAuÃo .. Vr~LA. DA BAlU\A: _;Eu digo· 

a verd9de como me parece, e VV .. EE:t. a dirão 
à seu modo, e o publico nos julgal'á : tanto me
lhor para o Dr.- Marcolinó , .si· as saas cir-· 
e~~;~.etanciaa financeira.& nii9 erão desespe" 
radas. 

V. IV.-13' 

ja. fallei das violencias pra.ticada1.0 nobre de
P.utado! o Sr. Juvencio. diBSc que o Sr.Dr.Mareo
ltno .fur sem seq ui to á cidade da Bsrr-.1.; Jlla8 es
tou mformado. de que levou gerite sua,que ficou 
do a!:'tro lad~ do rio, porque o jui• de direito 
d!l- ctda.de d1 Ba:ra, tomoll providencia.•, aulo
rtzado pelo preSidente da proviucía; e recua.
ram, porque a aggressão da.ri8o logar a muitas 
mortes si se violentasse a apuração. 

O Dr. Marcolino retirou,-a1 porque nlio podia 
fa~er nado. r promctteu mnndoB o f11ndos, m&s 
fm derrotado e o nobre deputado a qoem rea
pondo se ha de recordar q ne aqui mesmo elle 
usou da figura-de que tinha p 1ssado na cida.de 
do. Barra por baixo de uma abobada de aço. 

Ora, senhores, onde e que o Dr. Marcolino 
foi achar abobada <(e a~ na cidade da Barra 
que felizmen~e esteve, e continua a. estar e~ 
paz 1 Salvo Sl querem que e.sla. entre na co
munhão da anarchia., que reina em Chique
ChiqRC ~ (Riso.) 

Vamoa agora ao facLo da emancipação. O 
nobre deputado fallando a. respeito do Dr. 

-1\b.reolino, quiz recommendar como acto m.e
ritorio de s11t1 ,ida, o ser em~ncipo.dor, 

..l este respeito é preciso que eu faça uma. 
observação. Acerca de emancipação : Res non 
~erba. Não me consta. qlile o. Dr. Ma.roolino 
ten<io alguna eacra vos não os vendesse ma:!! 
sim,. os alforriass ~ . 

1 

O Sa. !GNAcro 1\ú.RTrns :-Ainda ha ;>ou-
aos dias alforriou um. .. 

O Sa_ BARÃO D.l VrLLÁ .. DA B .. uuu.. : -Não 
, é .prova. Por nm alforriou um ! Chama-se 
a 1880 começar pelo nm. 

. O. SR. JuvENClO AL..,..I:I :-E ou'tros :aa pr~ 
VlnCla.. 

. O Sa. BAalooAVr~LA nA. BARRA:- V. Ex. 
diga quaes foram,. apresente :. lillLa. 
. O SR. Tuoi\UZ Po>LPI!IU:-·E V- Ex. quantos 

tem liberl!ldo ~ 
o SR. Bwo n..: VrLr.A 1ü BAruu.. :-Nãô sou 

e~a.ncipador. Entendo que a lei como se achâ' 
aguarda a gellcrosidade & phila.ntrop ia. dos 
particulares, e podemos chegar, sern abalo pár" 
o paiz, aos .. •·e•ulto.dos quo •lesejarnos . 
(Apoiados.) Res non "erba. 

o Sn. THOMAZ POliPEU:- Aasim e, '!J·erba ct 
non res. 

O Sn. BARÃo J>A VtLL .. <. nA Bun.A:- Eu não 
me ~lauiliquei ~~cipa~or, mail o nobre .. de
publdo que~ apresenta como obra . m~rilor.i.a. o 
proc .. e·dimento do, Dr,. ~fa.C().,lil;o., devi,..:~.BL'~~~l)..~ 
ta~· alguma cous~ que· fosse pn.!pw~l neste san. 
tido·. · 

o SR. Ju .. VENCIÕA{v-ES:-:- c~ê~u .um i~do 
de emancipação na Ba.hilf e impedití o traftco 
iuterprovillcif>-1 por !luas leis &]_)reeentadO:i! no. 
assembléa provinci.U. (Apoiados.) 

O SR. B ARÃo DA VrLLA nA. B..um.A:....:. Eu já 
disse que não sei si o Dr. Marcolii:10 uende!' os 
escravos· que tinha, ou si os ·alforriou; aliás, 
poria .os pontos nos ii, si jã estivessE! na: posse 
do~_documento~ que rnc pronmttera.m~ .. 

O Sn. Tno:.uz Po~!PJIU : - Ssria. melhor p~r" 
desdeja. 
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o Sn. i3An:í:o D.l. VrLL.< n., R\un..-:- y. Ex. 
é LJUC não I'ôrJe dizer isto, porque não tem pro
cu,·ação d~ Bahia. 

O Sit. PRESrD.&:•iTE:- Ponde:·o r.o nobre de
putado qu~ só tem tr->srninutos. 

. O Sn- RAR:lo DL Vt.t.LA D.!. BAna.~ :- Sorei 
forçado a dúxar alguns p?ntos para out"a oc
casião ; estou debaixo de uma tal pre·ssão, que 
não.· m~ pO;>SJ. occupa~ d~ inlluoucia que s: 
t\tt!·lbuo ao Dr. Mal'cohno Moura; mas o 
tal es!a .in!luenci·1, que _o.pe•ar de seco cand1-
datc mais esea.ndalosaroente protegido, porque 
foi o unieo no lm!>erio que nesta eleição teve 
dons dis trictos na mesma p roviucia., foi~ entr.c .. 
tauto, dert•otado em Mnbos os districtos. 

O Srt. JU,'!l.><C!O ALYES :-A su..' influencia 
distrib uc-se por quatro districtos . 

O Sa. ll.~n.:i:o DA VrLL.>. DA BARRA. :-Era i.n
llo.encia tão real, que foi derrotado em dons dis
trictos por onde liJlreaent.ou-se, a.pez·1r de 
escand~losamen lc protegido. 

O Ss. T!IO!IfM Po~rPEU ; - Inlluenci;J. real , 
tanto que foi dBputa ~o no dominio conse!'Valor. 

O Sa. BL.RÃo n.t VrLLA n.t· B"\illl..l. :- Levan
ta-se esta celcum.l pela dert·o~ no 14• districto, 
e por qu 1 não f.J[ nn no i {o <listricto, ond J elle 
tem- amir Js e p~rentes, onde a intluenci~ podia 
S'J l' legitimo., mas tam bem .o nele foi derrotado a 
Ho;,•e:·ti ~lgurna. cou.~a de meno;; e<>rifess!l.\'el 
ncssn dcrrotn 1 

O 81<. Rouuci'HO DAN"I".\S :-E' poraue querem 
Hw MtJ•ihuit· o' factos praticados êm Chique
Chique. 

O Sa. Pul'lSIDl!:NTE:- V. Ex. apronilar-se-ã. 
d08 cinco 1nín.utos e depois appellnni 11ara a ca.
mara. 

O Sr. José Marianno:- Sr. 
_presidente, traz-me á tribuna o duplo dever de 
representante da nação e dê representante do 
2• districto da capital de Pernambuco. 

O debate luminoso que se travou em ambas 
as casas do Jlarlamento a pNpo,ito da medida 
do g-overno mnndando su•pender · uma lei da 
assembléa leg-isb.tiva. <1~ Pcrn~m!moo;qna,tenda· 
mGrecido a s~ncção do presidente·d~ província, 
começ:wa a ser alli execut1da, dispensar-me-ia 
tr~tar mnda. deste assumpto si não entendesse 
que é pre~iso, quanto antes, cogit9.r de JD.(3didas 
que ponham termo a essa situação anomala, es
pecial, em que se acha aquella pt•ovincia,e que ao 
mesco.o tempo acautelem os seus interesses, que 
podem ficar seriamente compromoLtidos pela 
superveniencio. de 11m3. crise financeit·a diflicil 
de ser de pl'ompto debclladl). 

De facto, 81·. presidente, não sã·> sutlicienteE 
nem podem Mr pcrman•m te.s as pt•ovidencias, 
as medidas de momento tom<J.da.> diante de um 
a.contecillilento importante, cujas conseclueucbs 
ninguem podi~ prever e cujos limites nin<;uem 
podia . traçar. 

Si me fôs~e de.do tomar parte na discussão 
da receita. ; si na. inscrípçiio dos oradores 
não me hol!lvesse sido designado um lpgar que 
me fez perder a esperança de intet·vit· no 
deb&te, eu me reservat·ia para nessa occa
sião apresentar as medidas, que j-ügo ne
cess~rias o imprescindíveis, si bem· 'lue en
tenda que a questão que se agita em Per

O Sn. BArtÃo DA Vu.~~ DA BARRA :-V. Ex. nambuc.o, que. é " meslfla l[UG trabalha a 
me perdôe; "'' imputaçõ,s, sendo posterim•es,;. ruína de todas as outras pt·ovincias, não vôdo 
derrota, não podem e:.:plical-a. Eu não posso aoffrer delongas, exige prompta e immedi~t" 
entra~ agot-a nestoc aoalyse, pJrquc me rou- solução. -
baria o ,.o,to du tem pu; c~1 outra occasião,s~ndo Não datl>o do hoje, Sr. presidente, "doere
provocado, terQÍ ont.io de desenvolver a ma- tação de impg~to3 provincio.es, sobro a impor
teria., accentuaud). os fac~os, e declinando os tação, cuja inconstitncionaUdade l evou o coru

. nomes dos altos protectores do Dl'. Mar- mercio de Pernambuco, o pacifico e ordeil·o 
colino. commsrcio d~ Pernambuco, depois das mai• 

infructif•ras reprcscntl\ções, a assumit· a at
O Sa. RoOOLI'Ho ~AN~AB :-Eu digo a.p~n1s titude honrosa e digna, já conhecida com 

que se fallll. no Dr. M~rcolino Moura, porque appla.uso em todo 0 paiz ; vem de muito D.Ja.is 
querem attribuir-lhe estes factos. longe esse systema. abusivo e inconstitucio-

0 SR. P 1\ESIDENTE : -Peço w nobre dep11- na!. 
lado quo limit<l ~-, stt~a observações, porque 0 Procuro firma.r berol este facto pora que. não 
tempo está. findo: se dig-a e r0pit~ que foi na proviD,ci& de Per-

O Srt. B.i.rt:i.o n.• VILLA DA BARRA ,_0 tem· narnb1lco que teve começo a·decreta.ção de irn-
t. fi j - t· postos solire a importação. (Apoiados.) 

po es a n· o, e ou nao pos~o con muar ; peço, Já. em iB!l1 0 ministro da fazenda de então 
poréru, à ca.m~ra que tenha. a genero3idade de 
fazer •e~sao aos sabbadcs, afim de que eu pO!lsa ch1mava. a a.tten~ão do parlamento _para essas 
discu~ir um requerimento "' este l'espeito, aberrações, par~ essas invasões ..... 
01.diado e nserv~do p!l.ra um destes dias. O Sa. MANOEL Pol\TEI.LA:'-Desde 1838. 

O Sa. JosÉ. M.utrANNO: -Peço a. pala V'!'"· O Sa. Jos!l M>.rtr.tNNo:....;. ... que as assemblê~s 
0 Slt. PRESIDENTE:.;...V, Ex.. tem urgencia provinciaes começaram a pratica.~ logo após a 

votada, mas previn.o de que dispõo apenas de decretação do Actc Add~cional; fosse porque. 
cinco minutos. ·· n§o lhe conhecessem bem, á principio, a for~ 

. ~ a ~imites das attribuiç<;es gue !hes e~a.m con-
0 ~D. JooE MAl\HNNO:- Entao p~ço n9va ur- feJ•tdas; ~osse porque depois dt~s~ nao se tro.

gencto., ·.porq u·' V. Ex s3:be r1ue ha 01. to dias pre- \ táase .mais de regúhr; de descrtmmar a natu
ten~o tt•J.tar de n~.?OCIOs urgentes, não tenho reza das rendas, subsistindo até hoje o regimen 
podtdo occnpar a tr,buna. e. peçl desde jã 20 mi- dedclente da le~islação provisoria. de entllo, o· 
nut •· _ a• províncias precisa.sse111 u.l~t·ga.r "'' suo.s 
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rendas para poclcrcm attender ás necessidades eer que foram ellea os iniciado,·es <les~e con
instantes de sect progresso e desenvolvimento. A demna.vel sy>terna, as•im como que a respon
falta de.•sss providencias 6 que tem arrastada"" &abilid~dc cnho, toe.\ a ouubos c s pMtldos que 
províncias e o Esl.ado ao per iodo de anarchia s~ tea1 rcvesaJo · nn as.,,mbléa provincial mau
e confusão, de absorpçiíes e invasões reciprocas tendo esse c:;tado de cous~s que a todos nós 
em que se acham, e que não pod •m, não devem pomambucanos dBve serh\mente allli;;ir. 
contm11ar, não só pot•que dãGcausa a.osmaiores E não do.,conheç ,_ Sr. presidante, que a 
desa.sttes econ.:Hnic.os, C":omo pnl"fJ.Ue na partilha~ n.o;;sa. ros:p~;niloãbilidade, ~~ l'~spon:!abilidad ':l- do 
o Esbdo tem serop~e o quénhão do leão da. no;so partido soja nmito gr:\ndo, porque su
fabula. · bindo ao poder, contin11nmos aqu·;lbs pr~ticas 

Não posso dispensar-'me, Sr. presidente, de· cont1·a as quaes, quando em oppo>içiio, fizemos 
le-r o trecho do t·ala.torio a que venho de l'cfo- a mais unDrg;ica. proptl.gl\ll:h na itnfH"i.ms:l. e nus 
rir-me (lê) : r.oR1idn~ po;mhre•. 

""Leio ha em algumn.s províncias, dizia o Bem a meu pezar vi que a nossa p1·imeira 
miniatr~ d~ então, que prejudicam a receita do :.ssemblth 2rovindal, depois da quéda da si
E~tado e a industria de onll'i<S proviucias, oh- tuação conservado~a, til·esse continuado o 
sta.ndo assim o desenvolvimento e prosp~l"Ídade mesmo reg-imcn ndoptndo por n c1uelles a que1u 
c e.onseguintem~nte o progt-~~sso da l'iqneza comba.tiamos; e o coafessandn fiest.."\ me!ol.ma 
pllblica, quando nlio envolvem al9m di;so os tribnn:t, pwfligue( de modo energico a admi
germens d' fut11ras diffiouldadea entre o go- nistl'ação qu' então quolifiqll'>l de dcsa,trada, 
Y\~rno do paiz e as nações estrangeiras. » sem qu~ ~\té lu~ic tenha tiJo moti\o·os p:l.ra. moeU-

O certo "· Sr. Pl'ruridente, CJtlB só em 1874 os ncar o meu jui,o, do primeh·o pr, sidontG libe
legisladores provtnciaes <16 Pernambuco, cogi- ml •. em m!i. hora mandado pat~ aqudl> pro
t.-tndo nos meios de augmental' a renda da pro· vincia, o •cual, ferindo. nm dJ~ com:n·omissos 
víncia, lembr•ararn-se de tributul' a importação mais s ~>lemnes 'llle haviaruos con l1·ahido na 
ninda que.disfa.rça,damcnte s.,b o no:ue de iin- oppqsi.vão,_ ~an~cionãra uma. l.-; i inconstitncio
post~ de consumo. · nal, uma -lei que decretava imposto• sobre a 

0 Sa. MANOET. l?ol\'l'lllLLA :-Ahi é nue esl<i 0 importação contra el'pressa dispn•tção do llrt. i2 
., do acto aHicional. 

engano d,~ V. Ex.; teve ou(ro fim qtte foi aHi- Éstou dando ao~ mens collegas, amig·os 0 
viar os impnslos de c:o;:portaçlio. adveroarios políticos, uma prova da isenç~o de 

O Sa. Josll M.o..nuNNO : - Nem digo o con- espirtto partidario com que procuro tratar rla 
trari). l<;ntenderam que pot· ess~ m~io podiam vital C!uest;lo do3 impostos decretados pelas ~s
"ugmentat· a l'enda da província IJUB tendia a sembleo.sl~gislativas de minh<~ P''ovincia. 
\lcorcsc.er, p~la. reducyíio qu~ julgavam ncecs- E poL' i-;~o, }lermittam-me ainUa., que· ~u. 
sa1·io Íluer nos direitos de exportação q>Ie !l.fHi- reconheça e torne publico que a i\.Ctual:.ossem:, 
giam demasiado a lavoura. bléa. pt·ovincial, não attentando- para a incon-

Respeito o; motivos que dever~m ter inff11ido stitucionalidade do melo polo qual obtinha. o 
uo animo du<lue!les legiila.dures para asoim augmQ!lto d!l. renda provinçu,l,.nem ao menos 
}ll'Ocecbrom; não posi3o, porem, deixs.r do con- se lembras~ '! de d_i,~linuir.~o.-..:.gra_v~:~lle: desse·fl. 
tl~mnar o meio de que se serviram então, e que impostos tanto· mais vexatocios· q_uantos_ ·são in. 
tem sido a ca.usa de males incalculaveis para o constituciolia'.s e se houvesse hn~do,.d~·modo 
~orumercio de Pe1·na.mburo, e dirGí mesmo, que pouco J)revidente; p)r ass.irn dizer verti,inoso, 
tem ob>Lado ã. prosperidode e riq11~"adessa. pt·o- nad~crctlçãoªodesp~7.;!$;ne!J!~dasj\lstificad~~ 
vincia que tanto se avantajn em elementos de pela necessidade. a ponto· de crear um deflc•l. 
vida propria. _ da 1.369:302.~191 sohre a receita orçrul ... 

Mania, entr~til.nto, a justiça, St·. presidente, 0 Sn. Pn.EstDJ:NTE :-V. E~. ''ejo q110 r.~-
que eu não lance â conta do partido que ontão :l .. . 
ctominnv" exclu~iv .>mente n;. Frov1nci;o. e no ce· eu Ja tres aunuoos. 
imperio, a J'~sl'o.ns>bilidade que dahi poss., re- O Sn.. Jos}: MARIAN"o :-~este caso, nãó 
~ultar, o.mbora reconheça e deva. proclam~r, om pOdendo aqui t~rni.iaar, ·peço ·à -v. Ex·, 4n~ 
que peze M~ m~us collegas da bnncsda. consor- con<ulta a casa se usa da extrema b~n.wolcn
V:\dora com os qun.es por mollo t.lgum desejo cia para cornmigo d'J cõncedor-mo: mais ·,·intG 
~nlrat' am retaliaçõe•, que foi ·a politic:\ a que mintttos. 
pertenr.~m os meus illust~es a<lvm-sMios, que o Sn. :!>hNOEL PoRT:IlLLA (pela ordem) :
l~:>U.gurou, infelizmente pat·a · a noss.a pL'_?- Pede no Sr. p~~sidento que consulte ": casa 
vmcr!P., ess3 . $JStema, que tem produz1do tão so br~ si t&mbem . lhe· concedi! urgcuc1a por 
fataes consequenc~as;sendo ~ntr:estuamenor 10 minutos, para depois.do Sr. J?sé Marianno 
do ~~•s, n fallenc1a e. a hqut~ça~ for<;ad~s das dar a.lgum,..:e:s:plic:>ç.ões. ·" re•pe1to .do.as•wu
n;mls llllportantes, m~1s respettave1s e_mats 2:n-

1 
pto .porS .. ·Ex.· tr:tbd.o. 

ligas casa3._comanrcraes, parque te~a traztd~ r· Consultada"' CM"' cone >do o.s urgência• pe
;r. paralysaçao ·~orrq~lcta · d~ commerc10 daq.uelL d'd -1 S. J · M ianno e Ma;nocl Por-
grande emporto~-Sl não t1vessem -de .ser cum-

1 
1 as pe os r a. osc J. a.r ,. ,. ... .. . . 

pridos os gr&.ndes d<!3tino8 que egtilo r ··set•vadoa tella · . . · · ·. . . . . . . . . . 
âqur.lle torrão·<ia . patrm. \lrazileir~- (Apartes.) O ~R. JosE'. ~Al1.!,\;<;No· (co>~ ttnuando) : -Sr. 

,Jil disse e repito que. sou o prilll.el\'0 a .res- pre,~d~l1t~, p:t~<t acc~ntuaF' bem ~ fa~to da poucs 
pátar,a. reputar muito bel!!- fundados os·m?tl_vos; prG·vldGncu• · d~ assc~blea. legtslativa de Per-. 
os sentimentes em que se·lllS[>iraram os ·\.egtsla- narubuco, l!a. decretaxao. da:s • deape-zas,. ·se-m ao 
•lM~• de então; mas não posso deb:~~.de ri!Çonhe menos :cogJ.tar da dimtnarr· os. encargos .. q,te 
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pe!!Bvam já. demasiadamente sobre os pacientes 
cantl'ibnintee, argumeatar~i eom os a.lga.
ri~~tnos. 

Peço a attenção da eamara pan as s~gcintea 
tabellas que demonstram eloqnentomente o que 
_acabo de enunciar (tê)' 

Receita orçadl% 

Exporta.Ça:o •.• ~ ••••.•..••••• 
Consumo· (ou importação) .•... 
lmJ!mtos lanç•.cbs .•.••••••.. 
Idem não lancadoa •.•••.••••• 
R~nda eventual ............ . 
ContribuiÇlje&. • .. • .. ........ . 

581:57·6$660 
1 . 408: 734$5\)8 

667:600$94 
551:514$450 

80:120$000 
44 500$000 

---.,...-.--
Total... 3..334:0~7$230 

Differença. pa;ra maia, da des-
•.paza sobre a r.eceilá •• , ... , i ._369:301$991 

Da demonstração que acabo de lêr se vê 
claramcat~ que ~ dilferença para. l!ll.&is, entr~ a 
d~speza orça.da e ~ · despeza votad~ e de 
1.407:632$262, e a dilferença para. maHI entre 
a receita orçadl\ e a. despaza votada, é de • 
1.369:301$991. 

Posso dizer, port&nto, quo a·provineia tom 
em perspectiva um te!l\eroso d4ficit, sem que 
elle resulte d t diminuição dos gravames que 
afRigi.am o sou eorometcio, indus\ri(l. e l:wou~a, 
m~s tão oómente da. imprevidcnte decretação de 
despe2as. 

O Sn. ULYSSES Yu.Nt<A : - São a.ut~rizaçlics. 

O Sn. Jos:c' MA.RIANNO :-E.' despeza. autori
sada, que bem póde ser realisada por um pro-· 
stdente de pouco escrupttlo, que pouco se im
porte de e•npen!Lar e sacrific:~.r a provinda. 
E' muitp peri~oso dri--~e ·hes autorizações, e 
aind~ um facco l>em re.oente que não preciso 
mencionar, veiu proval-o, dándo-nos uma lição 
que melhor devia aprovaitc~r·nos. 

O SR. ULYSSEs Vu.NN.I. dá am aparte. 
O SR. Josl: MAlliANNo:-Equilibl'lldo 011 não 

o orçamento anterior, como diz o nobre depu~ 
tado, o facto á qne, talvez porque tivessemos a 
felicidade d~ conta:· então administradores es
crupuloso• no emprego dos dinheiros pu.blieo~, 
predicado qae não me fa~tuei de reconhece~ 
nos anteee!sO!'i!S do actual p~esiàente, anazar 
ds lhes haver feito por mim e com os Íneus 
amigos a mais energica. opposição na imprensa 
e na tribuna; ·O facto e q11e a tlespeza da pro
vincia fico~ limitada no exercicio liquidado 
da 1880-1881 a. 3.140:440$5Zi, tendo a receita 
arrecadada attingido ao algarismo de .•••.. 
3.48~:443$212, dei:undo, portanto, nm saldo 
liquido de 385:002.}691. . 

Nãc h a negar, Sr. presidente, ·que nos orça
menbs anteriores a assembléa legishtiva. de 
Pern:>.mbuco p weurou mais ou menos decretar 
as despezas dentro das previsões po"iveis da 

· renda da provineia ; no orç~mento actual, 
porém, é t&.l a distancia, que não ha. previsões 
que cheguem para alentar-nos a espel'ança de 
que a proviocii possa livrar-se do de{icit !\ue 
esce.ncara.-lh.e as fe.ucea. E' irnmensa a. dis
tancia ·entre a. despeza e a ~ec~ita, e não pôde 
haver esperan~a. ô.e q 11e esta ascenda s~não 
muito pouca além do que foi calculad~, á vista 
das perturbações economicas que cad~L ve~ mais 
aggravam e compromettem a. 8orte do commer. 
cio daquella prnvincia. 

Depois destas ·.ligeiras. considerações, a que 
me julguei obrigado para. provar a isenção .de 
espidto com. que · entro :neste deb'ate, passo a. 
occup!lr-me da questão czue arrastou o impor
tante e indsp•nd-•nte eommercio de Pernambnco 
a levantar o m~is solemne protesto contra. o 
regimen da iUegalidade. que a.mea.çavo. perpe
tuar-se com o m 'nos prezo de todas as recla
m·>çõês até então feitas por moia de succelisivas 
representações. 

S11pponbo, Sr. pre.iden la, que nem nesta 
casa nem no paiz inteiro haja uma voz que •e 
levante pára por em duvida. a inconstituciOJÍa. 
'lidada de leia provincia.ês que tribute~n o. im
portação de ge.aero5 que vêm do estra.Rgeiro ou 
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elas j>rovincias. (Apoiados.) E' dout?ina ven-' meo.te impostos verdadeira.meo.te prohibitivos, 
cedora (apoiados) ; e ponto sobre o qual níí.o i que fazem mais do que estabelecer entre si uma 
pôde haver a menor duvida. (.'!.poiados.) Q Aeto l luta terrível em preJuízo reciproco, porque 
.Addieional dizcx:pNl3S>moutc nJ art. 12 q11e as anima. o conh'abando que <Í io.troduzido pelo in
assemblcas prorinciaea não po'lerão legislar terior, produzindo enorme desfalque mesmJ> 
sobre impostos de importaç:lo, considerando, nas l'endas do Estado. 
portanto, esse imposto e:tclu3ivo J.o Estad) ; no Como si não bastasse ai.id~ isso, Sr, presi
art. 10 limita a aLtribu.ição das a~~•embléa' pro- peHte,tem-se conAtituido verdadeira" a.lfande
vinciaes a.le,giahrem sobi"é impostos -dizendo ga.s provineia.as em que os generos Mio sujeitos, 
terminanteme!lte- com tanto que nao p~eju· como disse, aos mais. atropelladores proceSIIos, 
diquem âs imposiçües geraes do Estado, e no que oceasionam gravíssimos prejuízos, o menor 

. art. 20 exclue a imposição sobre a importação doa quaes 6 a perda de tempo. · 
da& províncias, cujos direitos o Acto Addici >nal Tudo i1so está na con.scieo.cia publica, e síí.o 
não quer que sejam offendidos, a pont' de con· de tal ordem esses inconvenientes, que não 
siderllr isso motivo p~ra que o presidente da podem mais escapar meomo ao espirito o mentMJ 

·província negue s·•ncçào á lei. . perspicaz. 
Por outro lado, Sr. presidente, são unan\mes Já o conselho de estado em sua alta a&bedo--

os innumeros ~arecere> do conselho de Esto.do, t•ia o as;ignalou, muito embora sómente P""" 
os quaes, Lo:los, proJlig-am do modo o .mais in· que mah avuhaase o menosprezo em que são 
cisivo as invasões elas assembleas provincia.es tidos pelo pode~ Cêntral os intereBI!es, a sorte 
e opinam pela revoga!lão de taes leis. Assim, das provinc1as. 
e~tadistas de uwa. e out1'a. escola, libet•a.es e No parecer dado sobre a conslllta de 12 de 
conservadores, têm sustBntaclo a mesma dou- Julho de iSSO, a respeito da lei do orçamento 
trina. . . . da: província da Bahia de 26 de Agosto de 1879; 

Não me deterei, portanto, em demonstrar a a secção de fazenda do conselllo de estado, 
incontestavel ínconstitacionalidade de t~es leis deP.ois d) apontar a.s disposições q11e eram in
na m terei necessidade de reproduzir OS pat'S· constitucionaes, por decretsrem impostOS oobre 
ceres do conselho de E9tado, nem os juizos dos a. importação, e de opinar que deviam ser revo
homens mais competentes e autorizados. gadas. porque creca.hem não só sohre product<i, 

Entretanto, Sr. ·presidente, osses impostos, importados 4e paizes estrangeiros, ma$ .prin
essa systema de impos.\ção sobre a inportação cipalmente sobre gelleros de protiucf/!O de 
estra.ngeira. e nacional, não tem contra oi se).. outras prouincias do lmperio, que não podem 
ment9 o odioso da incon•titueionalidsde,. r1~P. se>" tributados pelas respecti'Otts aStemblias 
o tornarepuUvo einsupportavel,pois nadamals !eqislatit>as- POR occAsrio DE ENTRARJtM PArtA. 
puro de su~portar-se do que a illegalidade co,;3tJMO NAS PB.O'VINC!AS », pondera com muito 

. Outros e muitos são os inconvenientes qu~ d.~l- :~certo que, « aí fo&$e admissiuel semelha~tte 
les resultam immediatamente. Semelhante systhema, tra"a:,...se-ia.uma !ucta tie interesses 
systema. cria. uma situação e•;ecial para a zona >tO lmperio e se>" íamos a:nastados a<> absurdo 
do Br:uil que fica sujeita a esse regimen; per- d~ fazer estipulações, ou a celebrar tratados 
tu~ba as relações do commercio das praças do de commereio entr~ ae províncias. (Apoia
Brazil entre si e destas com as praças do ex te-- dos.) 
t'Jor; Gat~be~~ce eutt•e as p~ovincias umo..riva- 0 SR. ~'BL!CIO DOS Sil!TOB.dâ um aparte. 
hdade esterih""-dora. e perigosa, porque com- , . 
promette a união e raúprocidade que em to_das O ~IL JosE MAIUANNO:-SI, entr~tant?, Sr. 
deve existir; di Jogar a uma luta. de tarlf,,s p;estdente! causa esp 1n~o co~o ate h~] e tem 
entre umas o outra.•, e cria um processo com- etdo permtlttdas essas mvasoes, esslloe ülega· 
plico.do em suas formults e peaquizas por parte lidad~•.es~s vexames, .por pa;te do g.overno 
do fisco pro'lincial, sujeitando os negocia.ntes central, nao menos admtravol e que sep.m os 
muitas Y'C7.~s à tropelias sem nome, e sempre, s~us delegados que. tenham sa~cCI?nado seme
quotidianamente creando e:nb:r~ços a~ livre lhantes m9nstruostdades const,tucLOnaes, 
despacho e •~bida das mercadon~s. (Apo•ados:) . So_u multo tt!Ila.nto, das franqueza• pro-

O que resulta ainda de tudo 1sso, Sr. p•est- vmCiaes, e aou dos qu~ pena~>m que. devem 
dente 1 E' que o cornmercio nlío tem a memr ellaa . se~ alargadas ; nao posa?, porem, ap
segurança, porque á instayel_ tud.o que o CSrca, plaud1r que 09 podere.s '!- 9,uem lDCU~be veJar 
e c h lga. muitas vezes a. restnngtr a~ s~as ope· peb guar~a da. Çon.sttt~lçao e di>~~ _Ie•s m':'.nte
rl'ções ou desvial·as pa.ra outra prov•ncta., con- nha.m;s9 1~passt~ets d:ante ~as mus ~arufes
forme a t!Ll'iía é mais ou menos onerosa, e ao tas vlO_laçoes. Na.o set. que plan_o serac esse 
mesn1o tempo 'l'e afugentarem-se os sms con- sal'l'o st pretende-s.e mais tarde Invocar ~odes 
· sumidore> em busca de outras praças. Graças ess~s erros consen.tld?•• para decretar-se 8: UI~ 
:>. esse detesta vel systema, a provincia. de pae1dade das ~ronncu•.s· . 
PernambacJ tem perdido grande parte de o. Acto Addicwnal, a_:L i6, ~ a lei de 12 de 
seus consumidores, e a sua importa.çiio deixou ll_1aiO de 1840,o.;t .. 7, nao ~erm1ttem q~e o pre
do tomar o impulso. q,ue era ~e esperar de sua s1d~nte ~a ::r~vm~ta. sancc10ne. uma le~ etp que 
posição to.pograph1ea.. e da unportancu e rt· venham·m~lutda• taes. elts~oSLç1!es, e lDdtcam-
qú.e~a ·do seu commercLO. . lho o• ca.,ul~hos o. sos:ut.t; ~ 
. As provincias limitrophes,. que abast~cl~·•e . Ttmbgm e o_atra op1n1ao que nao so!fre du-
na importação, n. )S artef~ctos; na producçao de v1da. Eu a veJO confirmada pel': resolução to
Perna.mbtico, por sua vez procuraram ~r111r mada sobre consulta. & •ec~M do, <?o;se
impossivei~ essas relações, decretando 1gua.l- lho de Estado a reapw.to da le1 prOYlnCia.l da 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 00:32+ Pág ina 13 de 5 1 

102 Sessão em 23 de Agosto de i882 

Bahia a qnej:ifiz rafe!encia,q~1ndo di_z: ~~~ndo 
a deorebçlio do taes unpostos meonstlt•ieLOnal, 
devera o pre>idGnte da província ter negado a 
Hancção ao projecto de lei ão orçamento em que 
foro.m incluídos » 

Ainda mais terminante foi a OjJiniãe> da sec
ção do ju.stiço. do Conselho de. Esta lo mandada 
ou vir a obre a lei da \1rovi!:.cia de Minas do 30 
de 011tubro de i848 que declarava p1rpet11os e 
vitJ.licios todos os r-ostos .d~~o guarda nacional. 
Depois d~ haver opiuadl) que era inconsti tu· 
cional a lei e 'l ue devia ser revogada co :no tal, 
accrescentava a secção do justiça:qu ~fosse cha
mado li responsabilidade o presidente que s~nc· 
cionou essa lei. __ _ 

0 SR. FELICW DOS SA.Nl03!..:_E foi rcs ponsa
bilisado. 

0 SR. JosE MARIANKo:-Não posso, Sr. pre
sidente dei:~;.M de tornar bem saliente a. respon
sabilidade 'lue cabe ao actna.l presidente de 
Pernambuco por ho.ver saneciona.do uma lei in
con~titucional,tão inconstitucional corno a.quel
la IJ.UC determinoU a responsabilid.1d,1 ao seu 
colkga da. pNvincia. de Minas no anno de i8iB, 
muito embora não desej~ aggravar a situação 
allictiva em que cllc deve-se achar, a ponto de 
hoje, pelos seus des~certos, p~los s~us 0rros, 
pelo ~eu auniqLLilaw~nto mor&!, •ó inspi.t·ar 
<lespre7.o a uns, compail<ão a outt·os. 

o Sn. C.m>ALHaREzENDE:-Apoiado. 
O Sa, Ut.ns:.:s ·va,.,..A:-Não apoiado. 

O Sa. Jos:E MARIANNO:-Parece .inm-ivel, Sr, 
presidente, como se transviou aquell.~ t~lento 
!Ao precnnisado, aquella illustração tão opulen
tada de sabe~. aquclla arroga.nc1a physiono
mica que pare~ e espelhar no· semblante uma 
natureza inq uebr:~.n ts.vel, uma alma em con
stante revolta contra as torpezas e miseri:~.s hu
mana:a! 

Faz-me refiectir a desgraçada situação em 
rtue se collocou o infeliz prosidonte de Pernam
buco; íJ as vez: e~ chego a c.r:-cr, Sr. presidente, 
<JUe o gov•rao, não o destituindo immediats.
mente do alto cargo que occupa, quer íazel-o 
paSs:lr pelo supplicio de e:tpiar publicamente 
os seus et•,·os, e de soffrer, mode1'no Prome
theu, atado a8 t·ochedo pre•idencial, a lenta 
ngonia de 'l"&r. a sua roputação diariamente 
corroida. pelo ver1ne da destmição, "té <tue 
n.fina.l o seu cada ver, inteiramente d•}composto. 
seja atirado ao eaterquilinio mot·a.l das reputa
çües perdidas. (Apo·iados e n«o apoiados) 

O.SR. ULYS$ES VIAN~.\. dá um a~arte. 

Vou proseguir, Sr. presidente, no firme pro
posito de não responder a apartes ; ha de V. Ex. 
mé consent ·r, porém, que eu diga ao m~u 
illustt·e coll9ga deputado por Pern,mbuco, que 
ruio h& exemplu de que um presidente tivesse 
vivid~ com uma aasemblé!l. provincial em tnais 
perfeita. harmonia, em m~is cordial entente, na. 
am;s!tJgn defere:ncia das concss•ões ·reciprocas, 
de modo a pod 'r obter q_ue as suas opiniões, 
'l'~e as auu indicações, que os seus planos 
~conomicos fossem aceitos e adopt~dos nt. con
fccçüo da lei <lo orçamento, 'lue hoje oa mais 
encarniçados adversarios não negam aos go-

ver nos. Nenhum presidente achou·se aind~ em 
melhores condições pnr:l. dot>tr a provincià com 
uma boa lei de orçamento: o Sr. conselheiro 
José. Lib eut.,, por~m, e tão infeliz e tão inepto, 
'tu e não só não pode obter um orçamento equi. 
libraào, como não pôde obter uroa lei consti· 
tucionaJ, e ainda mnis,·não teve~ siquAr, c bom 
senso· de negar sancçã:o ao llrqjecto d; lei que 
lhe mandou a assembléa provmcial. 

O Sa. ULYSsEs VIANNA:- O anuo p!lasado 
q uiz a<;aiJar com os impostos não do consumo e 
pude. • 

O Srt. Josi MARtA,;:-;o : - Mas fica-lhe a 
gloria não pequ~na ele te1• tt•abalhado para i.so; 
j:í uão e pouco .. 

O Sa. ULYSSllS VrAxN.~ dá u!ll apart~. 
O Sa. P RESIDENTE :-Observo ao orador que 

deve resumir as suas consid~rações e não re~
!'onder a apartes. 

O S1L JosÉ MA.RIANN l : - Vejo, Sr. l'r;:,si
d~<lte, que i<> me desviando c1o n&sumpto ; não 
qu~ria, nem quero, tra.tar do presidente de Per
nambuco; agradeço a V. Ex. ter-me o.n
cam.inbodo aont a ol.lse,•vação quo acaba de 
fazer. 

As>im como, Sr. presid.eute, não é nova ·a 
questão de impostos inconstitucionaes, nil~ é de 
hoje tambem que o commercio de Pernambuco 
clama CDntt•a elles, por todos os meios ccnsti
tucionaes, desd.e a discussão na imprensa da. 
província a da córto, até à.~ representações aos 
poderes legislati-.os geraes e ~rovinciaes, ~o 
governo e aos s Jus delegado~. 

Logo após a decretação da lei n. HH, de B . 
de Junho de i874, a. pr•meira que inieiou o 
fatal systema de impostos sobra a importação, · 
quero tornar ainda mais fl'isante, quarenta e 
quaLr~ dias após a pMmulg;.ção d~ssa lei in
feliz, em data d~ 22 da Julho do mesm ' llnno, a 
Associe.çãD CJmmercial Beneficente de Pernam
buco dirigiu á c amara dos S•·•. deputados uma 
t'elpeitoaa. representaçao, pedi11do a revogação 
dos artigos que tributavam a importação com o 
nome de consumo. 

Eosa. representaçiia teve o do&tiuo que tem 
todas as '[ueixas, todas as reclama~.1Ses d>s pro
vincias :-:ficou afogada no pó do archivo, pois 
mandada á commissão de assembléas pl'Ovin
daes, em 1 de Agosto, nunca mere~en as hon
l"M de um parecer. 

Em 7 de Agosto do masmo a.nno, foi dirigido. 
uma outr~ representação a camara dos Srs. de
pnt&dos, ccntendo.igual re~l3.mação. 

Essa representaçiío vinha as>ig-nada por cen
lenares de negociantes da praç" de Pernam
bueo. 

Teve o mesmo destino que a anterior:-foi 
.em 2. de Setembro mandada :i. respectiva com· 
missão, e até hoje là dor me o somno do mais 
bem aventurado esqueci menta. · 

No mellOlO s~ntirlo for.1ro dirigidas .pela as
sociação c' mooercial e pelo. commercio de Per
namb•~co ao pre>!idente ,da. provinda. ·en~rgieas 
representações, solemMs protóstosc.on_trâ.a·,Lei: 

~~~!~~t~ci~~~~~;'~u~ :: ~-:>~;':~blé~. acab.aro .. de 
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ll~tre.t:>nto; note agot·a o. cam:tra, porque a. 
)JJ"OV!liCla h:>. d~ a.U~nder para a ravelaçáo <JU& 
vou Jnc; : Emquanto camara c g overno conaer
vavam-se inteira.mcnte i ndetferen tes ao 9ranle 
attentado pra ticado contra o acto ad dtcion'l 
poh assemblóa legisiMiva de Pernambuco; em
quanto não acolhta nil:o .pre~tav~ ouvidos ás 
bem fundadas reclamaçõe> do commercio da
quella província., que se sentia prejudicado 
com a promulgação <la lei n. H4l n ·, 1:arLo 
'l"e dêcretava os inr.onatitor.i.1naes im,JO:itos de 
coustuuo, tinha toda a preSS& em tuaodar ouvit· 
o conselho d~ oslado sobre o art. tu§ 20 da 
mesroa l ei, q>Le sujeite v:>. ao s~llo de heranças 
o legados o valor das apolices da divida publi
C!l .. O .goycrno pouco si importou de tudo o 
ntnt~ 'lue havia de inconstitllcion.:J. ness~ lai ; 
pouco se ln1} deu que fosae tribut:>da. a impor
taçi~, desde <JUil i>w não obstava. . o imposto 
geral; pouco si ituportou quo a assemblea. o= 
siono.ese o. r11ina da t-roviucia ; mas quando viu 
que erun1 tributada• as npolice', e que ad~s
graça t:>mbem ch~gwa-lhe por casa, bradou ás 
armas, mas, bem entendido, >ó para defender o 
<Jlle lhe int eressava. , 

O Sn. F11r.tcro 1>0s SA:<Toõ :-Isto â um s~cri
lc;;io ... . 

O Sn. Josi M.IRIA~o :- R o mais interes
sante ô <JUS o conselho de estado respondendo 
á consulta sobre o imposto das apolíces, ainda 
fez r.ef,•rencia ao• impostos de importação ! 
l\·hs, nom mesmo nsaim despc1·ton o goyerno do 
seu k thargico indiJrerentismo. 

Eis as palavras do parecer do con11elbo ele 
·estado allusivas ao imposto em questão : 
« Aasim se tem entendido e aSllim o deve ser, 
(liJCC[UC é arupla a. faculdad •J de wu~r i mj><!sto• 
lJUO tô1u g,s oissem'bléas p1•o\·iuciaes, com ox
cepç<70 sómcnte dos que recaiam sobre impo1·-

• taç~o c comt«MO que eltes nao prejudiguen~ 
as llltposi;:iJes yera.e~ do Estado ( § 5 ° do al"l. 
10 o art. lZ du acto adaiciou~l) 

Poi~ bem, Sr. [ll"esidente, Mm assim o go
verno se moveu ! 

Nilo se limitara m, ontr~tanLo, a. es...as tuaoi
f·~t<lçõe~ os protestos o reclamações do eom
mercio de Pernambuco contra. a crea.çiio e ma
nutençllo de t:los impostos inconstituciona.eae 
nlt,, mcnte prejudicinP.s ao ~eu des ~nvolvimonto 
o prosperidade. . 

Dura~~ te oito longos a11nos não cessou a. pro
paganda na imprensa., niio cessaram as repro
sMtações aos poderes pnblieo& ger aes e pro
vin~iaes, mas tudo infructiferamente. Assem
blea> c go,·ernos s2mpre surdos aos ls.mentoe 
angustio>os do commercio ! 

Aind:. ultima.u1onte a associação commercie.l 
de Pernambuco dirigiu n. esta c.tmara, em da ta 
de 15 de Fevereiro, •obre a mesma qu estão de 
impostos inconstituciouaes e vexatorios, uma 
rcp~esenLação que foi apresentada pelo honrado 
doputado polo i• d~tricw da capital, em 8 de 
l\iarço do corrente anne, e remcHida. á r es
pectiva commissão na. mesma data, até hoje 
não. mer eceu us . honras .de um parecer, apezar 
da lrup·)rLallcia do assumpto sobre que ver>ava 
e d, urg~ncia de providencias '1118 fizessem 
cessar o regimen da illegalidade que t.ffiigía o 

importante commercio d·, uma das províncias 
'l" '' mais conlribue<U pura .> rique::n do E•
t:>do .. Desculpem-me os illustres colleg-as .la 
commtss~o essa rcferenci:! :. _que mo vejo for
<;"'-do, mu1to cml>o•·a uão dcsc;c oocusal-o; . 

O SR. Dt:.QOll:-En RAOA TmXJ!!!l\A.: :_ E' um 
deacuidó imperdoe.•·el. 

O Sn.. Josi MAI\1.\.'.:;o :-Dou~ t<l((UCt·il_llcntos 
que pt·ocur;>.udo S>ttsfazer a tnst.ànte necas
sidade da discri minação das rendas g:,ral pro
vincial e muuiei)~•l, pediam a no~e âo de 
uma C01llÍ11ÍSSliO pa.rlameut:>r par:\ or · .QJzar 
essJ tt"itbalho, tctu i gualmente cn , t ra• os 
maiore~ obstftculos, não pOdo atei hoje ser vo-
tado. · 

·Não podia., não devia o commercio d '.• Pet·
nambuco suppot·t:>~ po•· mais tempo ta~ ltumi
lhadot·a i ndilfero11ça dos podores puolioos · uiio 
podh\ neto d<!via po1· mais lcmpo suppo•·t._,. 0 
['C7,ado jug~ de :ll>surd:.s leis incon~titucionaes, 
porqu•J sena sul-sere ver a suu. complot a ruína 
o s ·,u total :tniquiLunento. A ]>aciencia te1~ 
limite•, o dUl•ante oito lonsos annC~~> o commcr· 
cio de PcrMmbuco · havia dado pt•oyas de u'"" 
raciencia que l'"r:oci" não ter limites · ruas 
atiual, d.isp,rtou. desse longo somno de Epintc
nides, mostrando que os seus estimulas não 
estavam <jUObrantados, quo os sell!l brios não 
este>"tlll amollecidos,- que n saa. resignação até 
ent;io fôra ~ prudencia e n:1o o. cevardia. 
('lJJo iaàos. ) 

No dh 14, á3 2 horas d~ tardo, recebi aquc 
nn ~.amara nm telegramma, tpte devo :i. ob•e
quiosida.de d~ alguns amigos, c quo com outros 
inserirei no roeu discurso. 

Eis-o telegra.rmna : 
« Recife, i4 do Agosto a 1 !tora e t:> minutos 

da tarde.-Dr. Jose Madanno.-Rio. 
<< O commeJ·ci<> niio quer pa!J'"dl' os impo:,tos 

inoon~ti tucionaes decretados pela uosemble" 
p<'ovincial. Os esmbelecitMcntos commorciaeo; 
estão fechados, a os negoeiantes reunidos na 
associaçlir• commercial para deli IJcrarem. O 
povo fa~ causa eom o ~ommorcio.- N 1-"'es. 
-Amarat.-Dubc....,. -Erncsto. • 

Qunndo roccbi cate tolcgr~mma, o primci m 
em (jnC se cammunica.va para aqui ~ cnergica 
resolução qur. tomara o commorc1o de Pernam
buco, não pude contor o enthusiasmo, o conten~ 
tam~n to de que fui !ornado, po1· ve1· que o eop i
rito publico, o animo altivo perMml>ucano, não 
estava aind:t.:t.mor lecido naquella terra qne tem 
sido o berço elo. tanto b'rotsmo e de tanto pa· 
tr iotismo. 

Não putle conter o enthasiasmo, e applaadi 
de coraçJo esse g .-andioso mo.,imellto de a m 
povo que ss Iev~nt:t.va imponente e mag-e$LOIO 
pedindo o im(Jorio da lei, escudado, apenas, no 
codigo dos seus diraiLos ! 

Appla.udi nquolle movimento eom a a c::tpan
sões de uma alma cn lhnsiá8ta por tudo qne é 
grande e nobre , elevado.e santo ; e nada ba tão 
grande e nobre, como o exerci.cio d& soberania. 
do J!lOVo; e nada ha. tão elev 1do e ~anto como as 
causas com 'luG o povo fratGI'nisa I 

Appla.adi aqnelle movimento; porqu~ vi • com 
orgulho que a minha província entrava em nma. 
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no)t3. phase de Titalidade e de energill., e nos meus transportes de enthusiD.smo, sô achei d6 
oo~nparavel ao prooedimenLo do oomwerçio de 
Pernambuco o exemplo admirava! daqa~lle ce
lebre ·patriota inglez, John Hampden, que se 
recusou a pagi.l" . um imposto-a tl).lfja dos na
'tllus, decret:J.do illegaln:iente por Carlos I na 
aueencia do parl•menflo, pa.ra concertar a.s 
'réaes :fina.nç:LS arrebentadas, e 1evou perante os 
. tribunaes a sua. eont~st~çlo quando era alíâs 
insignificante a quantia e111 que h& fia a.ido tri
butado, par entender que não devia subwet
ter'4e, não devia obedecer ã prepotente illega
lidadé r esultante da absorpção d , uma das pre
rogJativas e3:elasivas do parla•nento. 
· I111andiata.mente coaun1LUiq11ei o conteudo do 

telegrall!.ma que h.a";,. r6cebido &OS d3US minis
trei que se· achavam nesta. casa, os Srs. minis
trd de estJ:oangeiros e presidente do conselb.o, 
di~endo-we e~te que nito havia recebido ainda 
nenhtiina. communicaçito ofl!cial, e assegurando
me qne providenciaria com a nrgencia. e gravi
dade que o caso reclam:oase . · . 

No intuito de manifestar a minha franca e ple
na adhesãn ao procedimenflo do cowmercio c 
tran'luillisar oa espiriLos, fazendo-os sab'r que o 
governo ordena~ia providen·ciaa na altorn do 
aconteeimiinto, upedi à digna directo .. ia da 
üsoc.ia;ção commercial, um telegramma :· 
ÉiÍ~o: · · 
« A' . associação commerei&! beneticente.

Recife .- Identi:fico-me com a altitude do com
mer.cio. ·~..evei o facto ao eonhcimento do go
verno. Na primeira sessão pro:eor3i a suspensão 
da lei provincial. Não fiz hoJe .porque o tele-
gram.ma. chegou tarde."· · 

E recebi em resposta outro. 
Eil-o: 
« Pernambuco, i4 de Agosto, 6 b.oras da br

de.-Ao Sr. Dr. Joié Marill.uno, deputado. - Rio 
ae.Janeiro. 

"' Agradeeemoa . sua co-particlp .. ção e espe
ramo~ ser attendidos em nosso justo reclamo. 

« O commercio fechou e Nsolveu não despa
char mercadorias até. sabha.de~, esperando conse

. gulr se~luçã.o definitiva até eue dia • . 
« A c~mlliliiisão &eiti, acompanhada pnr todo 

o eommerciD, pediu ao presidenta <à .proviaeia 
a aúspensão do imposto. S. Ex. prome&teU. eslu· 
dar' ó wuinpto, lea.io em consideraÇão a reclo.
uiaçiõ· doe comi:ilercio~-.d.s•oéi4çc:fa eommer
cial'.li 

Por; mterm$dio do meu bonra~o collega o Sr. 
Dr. Portella, foi tamllem dirigido o seguinte 

. tolilgramma á deputação pern&mbucana·: 

o commercio de Pernambuc·o espera. que V. E r . 
concorrer& para que seja immedia.ta.monte a.~ 
tendida . pelO governo imperial tão justa quão 
legal reclamação, com que V. Ex. leYtemúilliArá 
!llll.is uma vez sBu amo•· pelo engrandecimento 
do nosso paiz.- A commissão execl.'tiDa. » 

Estes telegr~mmaa·, Sr. presidente, elipli
c&riam a minha presença na. tt·ibuna, iii o meu 
dever não me impellisse até aqui iridepeudente 
de quaesquer incitações, e justificam o em
panbo que tenho tido em usar da palavra, cuj& 
vez :aão me tocou nas sessões antetiores. 
· E' preciso, que fique bem firmado e ea
tab'elecido que o commercio de Pernambuco 
não ae reens,~ ao pagamento do impcsto 
provincial de importação, porque . IJ ache 
oneroso e exússi v o. O commercio de Pernam
buco tem bastante patriotismo, tem bastante 

. abnegaQão e deain!eresse para eupportar com: 
pa.ciencia. e prodencia a.. c.ontribuições cem que 
deve concorrer para que o Estado e a p1·ovineia 
possaw eatisl'azer os seus encargos e prover às 
neces•id tdes publicas. O cowmerc!o de_ Per

. nambaco. po.ga todos os impoeto• sem meamo 
procurar na aua mã. applicação um pretexto 
para eximir-se dessa obrigação. O que, porém, 
o COlDli1ercio de Pernamba~o não póde mais 
couseo~ir, nem devia ter jamais consentido, é 
em pagar impostos illog~>o• .• inconstitucioso.cs, 
que a aasembléa. proúucial, axhorbita ndo da 
suas attribuições, tem d ~ cretado, e para os 
quaes o Acto Addicional negou-lhe compe-
.tenci~ algiUDa. O que acaba de faze1· o com
mareio de Pernambuco e, Lendo .cagotado 
todos os recursos constüu.cionaes, e se conven
cido de que o poder central erd. inteira.mente 
inditferente á8 sua! queixss, :is.euas lamenta
çõeil, niio ter mais contido a revolta do direito, 
é tet· obede<lido aos mais generosos,aoa mo.is pa
t.rioticos impulsos, r ebellando-se, levanbndo-se 
mu~to justamente contra~ prepotenle in_co~sti
tuclonálidade de que, ha 01to annos, era nctlma.. 
sew merecer uma pi'Ovidencill., uma medida do·li 
poderes aos <t uaes havia appello.do sempre em 
viio. 

Quando, ha dias , o nob1·e deputado ,pelo Ma
ranhão abriu o debate da. inte•·pellação ao .go
ve~no sobre a suspensii:o da lei provincial de 
Pernambuco, S. E:s:. disso que o commoreio 
d&quella · pronnci.& não se levantariA si conti
nuasse a pagar os i O 0/~ sobre a importa.ção. 
E~ verdade, Sr. preSidente, . que <t comwercio 

d& P'erna:rubuco nil:l:> se· rurlliria ao· paganietito 
deiília' imposto; einlíQn. da.hi' proviooàe uàia a:t;., 
grava<iii:o. li.s c1ntribiliçõ-ea M que.já est.á oiié
r:ido. o·pmpdo eommereio.o conf~ii em flo~~s 
as suas rep•·esentáções; e nmdc, de modo multo 
teri:ninan te, naS pala V1'8oS que ~-~. ellCÓntrllUl & 

pag .. 1 i do ssn M emorandum o que transere
Tel'$1. 

«Recifa, ft' de· Agooto, ás 7'hor:as da noite. «* eonimissão · eleita pelo corpo commercial 
coiiip&cto interpretando o ·voto unanime dos ne
gociante• de . Pernam1>ueo, quer· nacion.aes, 
quo1" catT-o.ngGirôs, neBte momento <ongregados Eis·&s· palavr...,., 
110 editciir· da ~iaçio commerei ,} benefi-' « O systema de impo-stos de ' ill:lp<>rlação pro· 
cents, ápresanta perante V. Ex. saas profunda;s v incial é um mal profundo que deve ser ex.tir
quei.ua·eontra os-·impOstos. de conerimo arr~ pado peb rai• porqu~ osseos damnosoa e1fett1s 
da:d.os· pela provillêia e·instam pela. aoa·imme-. não estão no quantura ~ .. ta;:ta, mas 1!-a s~a. na
~ta . ••u~~n~. e;,r,ó!~gnç~! · q~~ruca_ta~ ~Jtiel" tur~? ~uslid~e. n.a:_ g~~l'fá~da.a !!l:~>fas tnter.
naa•: demaur ""ovu:iél&a· onde !riram· d'scretall'J·; pl'OVtnCIAes:9.~ p<~rt!l~líam,.~~-nv!rtem, .dlfticW.-:-. 
éoiifVlolà'ç!O'~'OOia'titiii~o' do·Impen<r. TiJlfo ·to.'vf; plr'flyn:m'· c impôS!li}.l~~~~aa· griindae 
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transacçõea operadas pelasrelai;õce commerciaes 'i energ-ica e alti\·a, porém pacifica, que enee•·r~. 
e marítimas com o eiterior, e que alimen t~m I que constitue a fo .. ça do direito, e tambom nos 
esta praça por can~es de circulações que se mostr.l os resultados a que couduzum os i nl
podem, c omo outr 'ora, estender d'~sde o Ceará. pilstos vexatorios e illegaes . Foi o excesso e o 
ate Sergipe, em eompeteneia legitima, por seu ab;urdo d:ts im·. IOSi<{ões da. metropole ingle1.a. 
pé de desejada igualJade com a nossa irmã, a . qu~ detcrmln,u·am, que apr-~ss.ira.m a emand
Bahh. l> pação daquelle gr.11de paiz que ó hoje o " n om-

Nw é n a.ggrava.çio do i mposto que leva 0 bro do mun~o inteiro. (Apoiados.) 
commercio a. oppor- s0 a.o seu pag:~omento. .A motl·opole u:io se sat.isf~zia. COID. os 8ull-

O Sa. ULYssEs VIANN.\:- Nem houve a.ggra- sidi?" q ue o~ americanos pag~v&m às vezes 
va.ção nesse caso. · · pac;ton tcmente, ~ .outras com Vl\'OS pr~tos~~~ . 

. . Alem do pesado tr1l>uto que pagavam a cortla, 
O Sa~ JosE MA.R!ANI''! :- Qjlando dig-<?-ag- eram. quasi sempre obriga.doa a. preench~1· os 

gra.vaçao-refiro-me ao unposto geral de unpor- deficots do orçamento real, o osta.v:un au1da 
ta.ção , a.ugmentado pelo impo3to provincial obrigados a pagur um imposto prus-ressivJ 
sobre o meamo genero.. . sobre a. uaturezn. das profissões e sobr~ os 

Não ó dizi~> eu a tl~~rãva<{io do imposto que officios . Aa be\Jidl • orrun tambcm ~rilmtac! .. ,•, o 
tem le~ado o e~mro~r'~io de P ernambuco ao monarcha. inglez, COl~O senhor cheio d '' . soli ci
des1Spero,- ao recurso extremo de recusa.r-se t~d -.. por seu~ subdttos, arro~v.•-se a!nda o 
a pagl'l-<>, é a. diver.idade desse imposto ern dtr.ello exclustvo de fornec' r as eolotltas os 
cada proviucia, é a sua inconst itucionalidade; obJeCtos manufacturados. 
d& paciencia, porém, com qne até hoj e o coro.- Apezar de \@do.~ esses vexames, O> colonos 
mercio tem supportado e t.em pazo ao1llelle im- aruori canos iam so.tisfuzendo os cnca.rgos os 
posto iniquo, não &e deve, não se póde iuíerir mais }Jesa.dos. quando lembrou-se a metrorolc 
que não estives;e disposto a oppor -lhe barreira de ap:oli · ar às colonias o bill do pa.rlam~nto 
recnsando-se formal mente a: pa.g-al-o, por aer que sujeitava. a. uma taxa. de 5 •/0 as merca.
manifeata.rnente inconstitucionnl, por fer :r d~ dorias exportadas da Inglaterra ou impor tadas 
frente o ~>eto addicional, que não permitte :i• ne~te po.iz e em todo• os outros estados d.e 
assembl éas p~ovinciaes decret:lrom t:les im- S . Mnge.stade. As colonias so op(luzeram, e o 
posto ;. Massa.chussets f~i o pri meiro a dar o g rito de 

E'verdade que o comme1·eio tem t udo a ganb.a.r 
com a paz, com a ordem, mas esse amor da pD.z 
e da 01·d~m não póde chegar D.O ponto de con
sen tir no sacrilicio de sua digoilnde, lla con
eul caç!io de seus dir>itos innuferiveis; não 
chega ao ponto de tudo sacrificar ao lucro, ao 
sordido interesse, 

Enganam-se aquelles que pensam que seri a. 
sem consequ~ncias o m~gestoso movimento do 
c'rnmercio de Pernambuco quo~ •~ distio~ue, 
enlt·etanto, pela sua riq~:teza., p~lo seu esp1rito 
de ord :m, pelo se a raspeito ás i o.stituições, do 
que tem dado inequivocaa provas dut'llnte a 
tremenda. luta quo h-. oit~ a nnos sustent:l. 
(Apoiados.) 8 ai nda agora, Sr. presidente, 
aquelle commereio dá um teste munho solomne 
do ~uant J deseja. n boa. march<t dos negocias 
puuhcos , li manutenção da ordem, e a susten
tação do• creditoe d~> província , pondo á. di$ po
sição do governo, o.diantanrlo- lhe a qna.oti:lo de 
200:000$ pa.ra as de3pezaa ul·gcntcs que não 
possam ser providas pelo natural de ':cit das 
rendas com a euspen'ão da arre~adação doJ 
impostos de impot•te.çio. 

UMA 'I"Oz:- E' um procedimento que honra o 
commereio de Pernatnbuco. 

O Sa . JosÉ M.utrANNO:-De hoje em i!iante 
o commercio de Pcrn nmbueo dove oon Linuar o. 
oppor a res:stenci& l ega.! ao pag-amento do im
posto inconstitucional; não precisa sabir des>e 
terreno no qual •erà. invenci~el sem pod~r oer 
accusado de desordeiro ou. amo~inador, por '[u~ 
tem em seu f.tvo1• o acto .addioiona.l á Consti
mição do Imp•rio. (.-l.poiado$.) 

A hlstoria.. da .. grarid!l confedera-ção' a.meri
cana n.01 ensilia. como se faz essa resU,tençis. 

v. ' rv.~~4 

r avolta, replicando 3.0S ministros de Carlos 11 
est~~ memor~vei~ pa!a..-as: " O rei póde 
alargM as nossa~ l ibordadea, !11"-" nã:o aa póde 
restringir . » 

Seg<Iirarn->e a isso militas vexnc;ões e tropel
liae,sendo votado Lambem um outro bill autori
zando oa collectores a. 1 n,ra.dire r~l as ca.:!a!J sus
pei~âS de te;~m mé.rcn.floroin.s imrort:td. IJ. S com 
fraude,o que fez ainda o )1aS$achussets lcvant~r 
no vos e energicos protestos. 

!'.his tard9, em 1765, s l nl!o me engano, 
Jorgo lll tei'C nocessidndo do dinheiro, o p~rla
mento votou, por'Solicit1Ções do ministro Gren
ville, um biU obr i ga!ldo os amo.ricanos a usar 
em todos o• a.•.tos da vida civil de um papel 
ti l!lht-ad:J que l11es seria. r~m~ttido de Londres 
por pre<;oo phant~;ticos. Nãó •e fe1. e•porl\1' a 
rea.cçl!.o. A Virg ínia oppo~-se a execo1çlio d -.sse 
IJW , adopt•ndo esta celebre proposiç&o que foi 
o e-ri to de revolta: " Só a assembléa geral da 
colonia tem o direito e q poder de impor taxas 
so!>re oo seus habitantes ; e to:h a tentativa de 
investir deste poder uma pes~oa Ol:l um corpo 
q udque1• fóra dest a as~embt~a. geral! tende 
ma.nifestame nLe a. de~truu· a hberdaJe tnglez~, 
não menos que · a. liberdade americana.. » 

Em toda. a America formaum-se asaociaçlie s 
c<Ijos me:n.broo se cham~vam o• filhos· da li
IJerdade, para rec us~rem-ae legalmente ao pa
gamento do impostll d~ timbt·e. chezando s m 
logo.res a aer iueendia<Jos os fa.rdos do papel 
timbrado e a ggredidos os ag-eiiies encarregados 
d" venda. ~es•as folh~• sus)•eillL•. 

A l uta foi crescendo, foi tomando p t•oporções 
que começ :vam & aa•ust!Lr a -metropole. 

Em 7 de Outubro desse mesmo anno de i765 
r euniu-se o c ongresao de Now-York e ao mesmo 
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tempo quo reconhecia '1- autoridade do rei e do 
pulo.Ulouto, iirmnya igualmen~> a declaração 
do q~o não renunciavam a mesma parcell.a das 
liberdade> inglezas, a ~~las 1ibe1·dades admit
tiam o direito das colonias nii:o serem tm;a:bs 
senão 'pelos seu• repre;euta.ntes. 

Por- sua. parte os ~mericanos, para. re&ponde
l'&m :i.s vo~a~óas da metropole, org.uüza.Y,iln o. 
liga. da. nilo importaçito, e firmava·" entre si o 
pacto de .recusar ~m todas M mcrc:u!oria.s ingle
~as, salisf«zendo-se com os productos c to.~c~3 
Dllnufacturu:) cclon.iaes. · 

Afinal a metropol 1 ou~pende :t execução do 
üuposto do sdlo ou timbre, que e:etava sendo a. 
c:1:usn. ile gran:~e\ perturb:tç.õ..,s, conscl'V,lndo, 
J'O'Cm, O.> demais \mp~S tos. 

ls\o ainJa não entiçfaz os ameúa:ono$ gue 
Yiam subsisti~~m o01tros t~robcm ab<urdos e ve
xa.l~l'ios, quo. afinal, ~;ã.o abalido'3, oonset-van
do-se den!re elle ·, a;1~nas, o do chá, l)tl '• aliá•, 
ertt o iple m::1.is irrit~va n.os amel"ic.ano3, rer 
constituir o ch:i ~ .~ul llabirl~ predibcta- Nii' 
aceit.,ram.ponim, r sso. moia coucessão 03 altivo' 
colonos. 

F o :i o im:lOsto d~ ·-~hâ, foi esse impo.9tO, na 
ap~arencia rirliculo, mas em ;nas conseqnencias 
irritante c ve:.:a.torio, ~ ultima gott!l. que fez 
tr~nsbo1"<1ar o vaso, a. scentelha qu~ produziu o 
incendio. · 

O r~sl.(l todo; nós sabemos. Yieram ns I'e
[re.,sões ; o., ametica.nos 1·es?ondern.á metro
pole reuniudu divBr~os coogr.~~~os, dec:-etan~lG 
run& declaração de dit•eitos ; sãJ mallog-r,!das 
todas as t~ntMivas de conciliação entre as colo
nia.s e a metropole, e afinal a.lllinfl. faz e:;:plosa:o, 
e a meLropole, depois d) algu11S combates que 
conta pot' iguaes detrotas, vê perJi{\a a pedl'a 
mais preciosr. da. cot·ôa britan.nica, e, grnçn.s á. 
au t inl!!lcinbilidade, fi1·mada s. indep31lden~ia 
americnna, ( A.poia.clos; apartes.) 

O Sn. Pn.li:SlDl!::<"rE:- V. E :c .ha. de per
mittil· que lho ollser,•e ·que o tempo eshl Gsg .
lado. 

O Sa. Jos!l l\1.~nuxxo:- V. Ex, saba, 
St·. presidente, quanto me esrorço par ~ttend~r 
às observa~ões regimentaes que me faz .. V. Er. 
sabe que n~o desejo abu"'"' da. benevola attençifo 
da camara... " 

VoZEs:-Prosiga, vai muito bem;· 

O Sa. J os:B MAI.\I.l...'\'l\0:-... ha de me permittir, 
entr~tanto, que prosiga por mais alguns in
sts.ntes pm·a coccluir, rzsamindo as considera
ç~es que t :·nho de f~zer sobre os dous projc

.ct:s quero~ proponho apres~ntar. 

Não pos.•o d •ixar de reconhece;• que da 
parte do gove:·no acttul parece haver decidido 
empenho, manifesta boa. vont•de em a ti md~,
aos reclamo3 do comroel·cio de minha pro\·incia, 
libertando-o. pelos tr·ll-n1itco co:1stitaciona.es, da. 
situ1ção " filictiva en1 quo o collocaram QS vexa
torio• e illcgo:es impostos votados pela. assem
!Jiéa legislativ.1 de Pernambueo. Estou certo 
de qu.J o governo não ~·~tardara, nao se de
worar<i. em vir pedi;· a.o parl4wanto !>;:J llledidas 

nccessal'ias; acredito, pot•émt qu~ não lev.1rü. 
a mal que c:u o n.ntoaada., o-u antes1 ''à. ao sou 
enco11tro, lraz3ndo o fraco contingente d} ·meus 
esforços, c assim dando ao oJm<nercio do 
minha 1 rovinci.9. uma pi·ova publica do quanto 
me acho com elle identificado, de quant:> me 
prMccupa a solução deste problema, di:tnte do 
qual folgo de reconhecer que na deputa~iio pCt'
nambuca.na não h~ parcialidades, e todos; d•o 
ambo~ os m~tizes qu2 a dividn.m, se ach·m1 eru.
P'nhQdca em uma só e commum. as?iração, 

Na queslilo dos imposto·s iuconstituciona -s de 
Psrnamlluc~, ha dou.s pontos capitaes a ntten
der--sa-, àe proruytot sem demora~ ~orl}UC um en
voh·e uma. alta questão de principies, c o outl'!l 
a.ffecta dü·cctamente o bJm e"Lar, o ertuilibrío 
cconoruico· d~\ p~ovinci.a. 

Como conscquencia dos princípios qu-o vejo 
lriumphantes em todo o ps.iz, como conscquon
cia. da doutt·ina constüucion~l. sobre a qu.ll 
não b.a. duas opiniões, d~ve set· immedintamimt~ 
proposta a •·evog!l.çi\o d~ lGi p1•ovincinl de Per
nambuco~ que acabJ. d:) ser san ,. cionf.loda~nn pa1·Lc 
que ~ontém tnn.tet•ia. in.constitu~io~1~l,. coa.1o ê 
sem duyida a de~rJtação de imposlos sobt•e· a 
'importação, & bJm assim<~.< leis d3s nssembltio• 
legislativas d<ts dGma~s províncias, 11"- parto em 
que contêm identic~t$ disposições, porque seria 
uma inifJ.nidadA lihrwtar uma. pl~Jvinc.h. a dei
x~~ as out"ns estorcendo-so nas convulsõc> <lo 
mesmo m~l. (Apoiados.) 

Para. attender a essa necessidab impu rios~. 
ímprescindivel, formulei um dos J'rojectos. 

Como, por<im, t~nnam as assembléas provin
ciacs, pela tacita annuencia ou indifferença dos 
governo> e do pat'lamento, tributado a importa
ção, constituindo esse impo,to uma fontG de 
renda. bem impOI'\ante para as províncias, 
succoda que, revogadas aquallas Je;s na parto 
que decretava Laes impo5los, diminuo ~ensi
velmento s ~ ·nua da~ mesma.s províncias, d:l-ae 
um dcficit, que de momento não póde ser sup
prido,e te1·ão as pravincias d J ver o sen credito 
abo.lad3, & d~ lutar com difficuldfl.tles insupora
raveis p;tra o.t.tender às snfl.s despezas, pa~-11 
a.ttende" a serviços j:l regulados, quo fiMrllo 
inevitavelmente des~rganizados. 

Nesta coiJjuncturo. difficil o po.rlnmento não 
p6de deb:ar de vir em auxilio das p•·oviuchs, 
não só pot·que consenti11 que estlt$ constituis
s9ro em 1·enda s~a a importação, como porque 
ate b.oja n1io cogitou da uma lei gero.l que dis
crimine o que deve s~t· renda geral, renda pro
vincial e reud~ municipal; de sorte que o Es
. tado tem arrecadado rendas que pertencem ás 
p~ovincbs, e ainda porque o Estado lem feito 
pes"-1' sobre àS provincias servio;<>s pu1•amente 
gera e a, que lhe compete pagar. 

Act!!nhnente as provincias não. têm outra 
fonte de renda, U'tD têm o que tributar, porqu~ 
si reco!'l'e>sem a exporbção ca.usariam tanto a 
ruina. propria como a. do-E:sLa.do, csta.ncalJdo a 
prodncção, aniquilando a jã definhada lavoura.· 
que assim mesmo ó que su,tenta o credito <j.o 
l'aiz no e:derio~ e constitue a su t I"iqueza
JS:ã) hfl. outr.l l'emedio a dar, n.~o ha Otttro m~io 
de que hnçar mão p:tra fa~et faeo á ·CI;ise _quo 
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_ameaç.n.r~ us. pr.:>\'incias coll.l _a re";'Og2lç.ão, que 
so_u o pl"Jnlül:·o a propor, das lei8 qne tdbutam 
a u:~p_Jr~~çio, s~nM creat um imposto ou tax~ 
add1c t·mal sob:·e os <!ir ;üos ge~aes ~rrecadados 
pelo Estado sob!·e n irnp6rta~-ii<J estmng:úra, e 
en treg~t·. o seu prúdnct() a.s p rovincias, como 
um auxiho p~r:J. as su~s despezc\.~, como uma 
compens~çi!o dos serviçns ge,:.es que pe,am. 
s~bro as mes:nas, u te. quo se ta.ça a discrimin.~
~n> das l"enda<, e com' um incen tivo pat•a que 
eslo. quanto antes •e faça, não fique simp!Gs
me.nte em promessa ....•. 

O Srt. DcQUE-Esnun.~ TETXEm.\ :-E' uon 
goYcrnistn que blla. 

O Srt. Jo,;li\ M~ntAN~o- ...•. o cesse cs;:o. 
:t~arch~<J. em que Mé hoj •J temos estado, es•a 
tnstc Blt~:açã~ de mise1·ia..:; p.Ha. as pt·ovinci:Js1 

que se tem v1slo fot•ç1das o. lan~.a1· tuão d~ r.~
cttrsos que. não estão nos limieos de ;su-:ts n.lLri
ho.icões para pad,;rom pt•vve:· ó.s suas nece3-
sidades. 

O Sn.. PttESIDll:-:TB : - Decididamente não 
posso consentir •1ue Y. Ex .. continu-3. 

O Sl\, JosE' l'.L\RIAKNo: -Peço a V. E:sc. 
'iue u~e de um pouco de condesceudencia par~ 
commt'.)"o attcnd•mdo no assumpto de que me 
occupo. Procura•·ei concluir. 

DMd3 que estudei com o cuidado, com o iil.La
:asse que .me inspira;tl a importante questão de 
Impostos mconstttuc!Onaes, o vi os fundanlen
to~ das t·~p~tidas rep~esenta~ões da associaçiio 
commercml e do commerc10 nacional e estr.m
geiro de ~er~at:'-buco, me convenci ele .'J.U"G. só a 
r~gula~ dtsCI'ltn~naçKo das rendas poclia oi.Jviat• 
c:;s~s tnconvementes, e que, .si antes disso 
li OS _l'CSOl \"CSS llllOS a pOl" lllll paradeiro aO ~ystG· 
m:< tlleg·al u ndo }Ji!las assemble·~s l~gtslati v as 
das p!'Ovincias, 8Ó tiuhamos. embora como me
r~icl:t provisoria, O l'CCtll'SO d,; adaptar o systenu 
lra.nc,Jz dos centimos addiciunaes sobre as cou
!J•ibuiçoes direc~<s, r!eslinado:> ás á•~spe7.as dog 

. departa.mentol:. 

Bs~J\'a resolvido a p;•upot•, na <liscuosão do 
m·,amentu do mi,:,isLel"io d" fu, :mb., easa unica 
oolu~,;o pOs•ivel parP. n" aetu&lidadc f,.z•!l' ces
s;•J• os vc:o;:ames contJ•a os qua.e; reclamava. o 
cotnmel"cio dQ Pcrn~mhur.o. Tive occasi~o de 
communicar esta minha i<léa 9. muitos collngns 
•!esta c'ul)a.ra (alguM Sr.<. <!eprota<los dão siy
"al affirmatiuo) o ~lguns membros d>t cominis
siio de Ol'Çamento. Ye11do que estes repellinm~n·a 
i,, hmiile como uma medid:L attentatoria da 
:1utonomh das provincias, reservll.va.-me, como 
ha pouco disse , para J>ropol-a e sustentai-a oa 
dio~.ussão do orçamento, quando o commet•cio de 
Pernambuco, cansado de hnlcs vexames e pr,,
juizos, o desespei'<tdo de umo. proviJencil do 
pnrlamento, t mou a i'esoluçao que chamarei he
_l"Oicn, d} p >t•alysar as saos operações, do sus-
1)-~ndel~ o seu mflvimenw até: que o p·}det• com
pet~nte :tcordasse d·Cl su1 inditfe~~nça, pois n~o 
sentia-se mois di~po~to~ como ell:ilctivau,ente 
n~b se sente~ ~\ pa.gcn· os inqn stc__; inconstitu-

... ci onaes que h t oilú annos f~zem a l'Uina e que 
sc~"àc ~ mor·.tc d', 0utt'o1'fl fh:· es(:~lltrJ pr~çn t;l) 

P~t'aam~:uc0. 

Tive então oppot•lunidade de, pcrauta o Sr. 
pt•e•iden~e do conselho c à.c nlg-un• collogn.s d" 
dc:puta~4io pernambuc,uw, cxtom~r a minha opi
n.tão, b~m O.CQÜa por S. E". como s·:.ndo n me
dtd:>. tlntca d·, qu·, no mo1ncnto se polia lanç<il' 
mão .P"-Y" evitar n~ difficnll.ades com qua as 
[WOV1n-tHtS. nc.-cessal·Iamcnto v1rin.n1 a- lutar p~ra. 
pod-Jrem ~ntisfazc: as suas dospezas, 03 seus 
compromJS~os mmto respeitaveia_ 

P,Jsso a.ssegurnr ~1. r.a.mara.. COIUO jã. asseg-urei 
a. S. Ex .. o Sr. ·presiJoatc clo con~elho, qu'-' o 
cJm:llC!'ClO ele Pcrnarnh uco, em ultimo caoo, 
.n.~cita c.ssrl'" .. rJoluçã)~ porqac não quer ve; a U!~.S
organtsa.çfi:o de servíços public:)S, nam ~ ruin t 
~' crc:!ito dn P'"OYinci•, c rorque, des,lo que a 
Imposição SJ torno g-eral c u·ni!orme, igual \l :ra 
lo:la:' as provinciaii, ces~1m os <lous principaes 
motivos que torna\-':lUl lDSLlppo~!avG ! c odios? 
esõ<J ímpo>lo :a inconstitucionalidade e a rle,s
igunldadc em que, decretado por dil·ers.ts os
scmbléas, calloeava as p~ovinci t~ entre si e nas 
suas t•ehçõe.s com as praç.as estrangeiras. 

O commcrcio <le Pernambuco sujeitn-so de 
bom grado à o.ggt·aYt\ÇiiO do imp~sto, comlanLO 
(1ue cf!ssem a:-1uelles dous grandes e fa.t.nes in
convenientes. Além das decl.tr-J çoa> de varios 
negociantes daquella praça, cujo testemunho 
pessoal eu podeda iovoc~r. esst asseveração 
tem sido feita muit:~.s vezes pela nssaci·_lço:1o · 
corom~rci'\l e ultimamente ~e acha contid~ em 
um documento de :>.lta valia.- a represent~Çii'> 
que em 15 de 1•\;vereiro ultimo o.quoll" resnei
ta.Ycl curporação Uirig-iu a. esLa augusta cam~ta.. 
Eis as suas palíi.nas (lê ) : ~ São taes os tMl~s 
provenientes de semelhante systema que o au
gmento dos elev<!dos dit·eitos gerae.< para dis
trilmir-s0 a <lílferunça cohrada pelM tH~oVillci:.s 
alludidas, p t•odllúria meno1· dO:mn~ oo commer
cio, !lUa verh-extincta a guel'l"a fisc.:1l de pro
yÍ u~h " proviuci:. e podm·i<• calcular e ~rnJ!''
nbat' trans<tc~'ües <)Q maior vulto com o estran~ 
gcil'o, ]Htra o •1ue a;;wa ~->la imp1ssiuilitado, 
attonto o <':; tado linancciro ria nlludi<Ja. zona d~ 
not·te. :o 

Consli~uiuda·o impo•lo "de im~at·l.a~'ão " pt•in
cipal réndD. à.a pl'ovincia. de P~rnn.mbnco, tllW ó 
aquella.•lllC o t .. m mais elevado, a Bua supp!'OS
~fi~• impot·t;:..r;r em um clccr~3cimento rlo 
f..!OR:OOO$,qno ê cn\ 'f<<:>nto monta a ~n:~m·rocn· 
çfio. N ostna conrliçGc,s, t.omn.nclo pnr bnse o ha.
lanço geml•l·~ 1879-Hl80, c p~lo calculo, 'JUI' 
~qui tenho e i nsel'irei <:m meu dis~urso, feito 
sobro os dii'eitos g-eraes de importtJ.ção para 
consumo (niio comprehendido' o expediente 
dos gencros livres de direi\os de consumo 
nem a M'n.tazenagem),ontcndo r1ue o imp~slo ou 
taxa addicional a e tabelecúr-se não pc'de ser 
menor d•! 10 ,f', e assim proponho, para qa.~ " 
provincia n~o se "ejl\. mnis tarde ern aé~·ins dif
ftculd~des para a sMisCação d·> suas dcspezas e 
de so~s··compromissos de honra. Tomando por 
ba"e o balanço a que me refiro, :1. rrovincia de 
Pernambuco nind~ terá em sua t·eccila uma 
lacuna de cerca. d J 600:000$, quo Dão ~&i 
mes:no como poder;i ser pt•ecnchida; pois ;.!li 
ji ~e ~cha l,a,tante ~o1wecarl'Ogl\da a materia 
t1·;bnt~wl. 
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Eis a tabella a quo me refiro : 

Balan~o 
de Recp.i ta [Jeral 

1879-1880 

Receita dada 
às 

prouincias 

Có1·t~ ..... ;31.960:030$490 iOo/o 3.195:000$049 
Es p i rito-

Santo. . • 1: 555$275 » 155$527 
Bahia .... ' 8.082:612$803 » 808:261$280 
Sergipe... 22:28\J$09;) » --2:228$90!1 
Alag-óas... 367:432$505 » 36:743:250 
Pornam-

buco • .. . 8. 302: 598$172 » 
Parahyba. . ii2: 907$503 » 
Rio-Grande 

do Nort~. 
Ceará ..... 
Piauby •.• 
Maranhão. 
Para ...... 
AmasoMo. 
S. Paulo .. . 
Paraná .. . 
Santa Ca-

63:786$Z--19 " 
Li53:479$686 ., 

51:793$799 " 
2.224:367$134 » 
3:375:046$136 )> 

:l76:875$i48 . » 
2 575:876~800 " 

81:978$000 » 

tbarina . 363:753$800 » 
S. Pclro.. 4. Hi:4i8$Gi4 "' 
ll1inas-Ge-

raa.s .. ~. 
Goyaz •.•.. 
Mato-Gl'OJJ-

so ...... 171:125$443 » 

63. 428 ; 947$856 

830:259$817 
. i1 ; 290$750 

():378$624 
ti5:347$96R 
5:17~$379 

222:436$n3 
337:5045613 
17:687$571 

257: 587$680 
8: i9i$80J 

36:375$380 
414:141$861 

i 7: 112.$544 

6.342:894$783 

O Sn. PR!!SU>ENTE:-Decididamente não posao 
consentir que V. Ex. continue. 

O SR. JosÉ MARlANxo:- Vou c0ncluir, Sr. 
presidente; mos V. Ex. é ba$tante indulgente 
p~r3. permittir qu~ cu complete o pensamento 
que comecei a enllnciar. · 

T"m-s1 dito que n decretação do imposto ou 
tmw addicional, como au,;;ilio ou subsidio li• 
provÍncias, é um at9.q>tc, é um attentado a su:<. 
autonomia, á. faculdade que elbs têm de legia
la.r sol:Jr3 im{lostos. 

Ninguem e mais do que cu enthusiasta das 
franquezas provinciaes. Pois bem, a fó de bom 
lib2ral, nõ;o sei, não comprAhBndo em l'J.Ue e•sa 
medida possa ferir a.s immunidades provmciaes, 

· desde que não se cogite. de ma teria qne á p<'O• 
vincia fo~se licito tributar simulta.nGamente 
c.o)n o E!tado. 

Attentado e tiO mesmo teml10 ~•carneo ás pro
\'Ínci~s é desde i834 (lei de 12 de Agosto ou 
Acto Addicional) haver-se-lhes dado a faculdade 
de legislar sobre impostos, e ate hoje não se ter 
feito a discriminação d•s Nndas, de f<lrnu~ ~ue 
t01•na-se q uasi nominal a. prerogativa concedida 
âs provincias,·o que em part~ justifica as in
Yasões das suas as<embléas l~gislativas. · 

Como, em que se t:óde dar o attontado, si 
. e~se at1xilio tirado da rc udo. geral c entregue 
·. A~ provindas, é ~ntes a. ~.tlestac!to eloq11ante 

do bom direito que lhes a~siste, o uma com
pensa.oão as muitas expoliações que ellas tem 
sotfrido G estão a sotfrer todo5 os dias ? Si re
pres3uta uma ind mmisação pelas despezas 
geraes a. que as provincias tem est.a.do con .. 
demnada; 1 Si é, emfiw, um peso, um en
cargo para o C:s~ado, e portanto, mais llm 
ineentivo, mais um estimulante para que elle 
se dê pressa em p~ornover a discriminação 
das rendas o ruesmo alat"gar mais a esphera de 
acção das p1•ovincias 1 

Si :;tténdermoa para a nO's~ legislo.çã~, já 
não digo anterior, mas posterior (!.() acto a.d
diciou~l, não vemos o Estado subvencionando 
as províncias, dando-lhes da receita geral 
um quanlum para cobrir os deíicits d:.l :;eus 
orçamentos por falta de reuda ~ · 

A lei n. 58 de 8 de Outubro de 1833, 
ar\. 34, assim dispunha (lê) : « A.. pro
víncias cujas rendas applicadas não che
g:>nm pat-a a sua despeza provincial, serão 
soccorridas pelo cofre geeal da respectiva pro
vineio., independenterncnioo de ordem. do minis
tro, etc. • 

Objectar-me-ão que essa lei e anterior ao 
ttcto tddicional, q_ue alargou as a.ttribuiçõeg 
pt·ovin ·iaes. 

E' verdade ; mo.s a lei n. 38 de 3 d~ Outubro 
de 1834,p ,.,terior .i decretação do acto addicio
na.l, art. 33, diz : « O governo geral fica auto
riz.1do para supprir na fórma do art. 34 d& so
bredita lei (a lei de 1833) á.s províncias. cujae 
rendas provinciaes não che:rarem para a,s suas 
respectivas despeza.s fixad11.s na lei mencionada, 
oomlanto gue estas se não augment~m.» 

Ainrla mais : A lei n. 70 de 22 de Outubro 
de 18B6, post~rior ao acto addicional, art.23,diz 
(U} : « O governo supprirã, desde já, pelos co
fi·es da 1·enda geral, o deficit das provineias, 
cujas reud"s nlio chegarem pa1•a M euaa des
pe~a;;. " 

Depois dessa., a lei n. 1.06 de 11 de Outubro 
de i837, art. 13, fixa os supprim~n.tos ~ulori
zados pebs leis <~nteri01·es e são elles mantidos 
suceessh•amente nas leis de or~~m~llto, n. 60 
de 20 de Outllbro do i838, art. 30 ; n. 164 de 
25 de Setembro de i840, ar~. 25 ! n. 243 de SO 
de Novembro de 1841, art. 36 ; n. 3i7 de 2i de 
Outubl'o de :1843 (prorog·ula ató i845) ~rt. 49 ; 
ato que, pela. lei n. 39!1 de 2 de Setsmbl'O de 
1846 (prorogada. a.tó i848) art. 45, foram esses 
aupprimentos reduzidos a metade, e dahi por 
diante deixaram de ser consignados. 

Pois será po>sivel que durante esse longo 
período de quf'.torze annos, as provineias l'9C9-
oossem esse auxilio e só agora se diga que o 
imposto addiciona.l pt·oposto como uma medida 
extraordinaria, provisoria, fera os brios, con · 
stitue um t~ttentado lis pro,·incias ~ 

O SR.. PRESIDENTE:- Eu [!le<}o ao nobre de
putado, por especial favor, que concln:.. 

O Sn.. JosE>' MAlU.\NNO:-DispeMe-me V. E>:. 
roa.is alguns minutos. para condllil'. 

O Sn.. Pn.ss[DENTE :- Não ó possível. 
O Sn.. D!!~CJE-EÍm'..!,DA TE!XI!IIRA : - Peçll 

prorogação de urgencii. 
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. O Sn. Josi M.-Ru,.,xo :-NesL·' caso, Sr. pro
Sldente, não desejando contrariat• " V. Ex. 
p2ç0 q_uc consulte á. ca.s~ sobre si me concede 
mais ctnco minutos para concluir. 

(Consttltada a cas<1 resolve alfil'matica
mente.) 

O Sa. Ju8:ti r.i.utLL'i"O (continuando);- E 
de maie., Sr. pl'esidente, nã.o vemos ~1in.da 
consignado no orçamento geral um au:s:ilio á.s 
~r?vincias para a manutenção da torça po
llcta~ ~ _Po~C[Ue não sará ISSO lambem ataque às 
prov1n.~1as • 

E' sabid~ que as assembléas provinciaes vo
tam o; o:ç·1mentos munieipae•, e que as eama
ras at•recadam a sua receita. :Mas, não vemos 
que ha provincias que, alem disso, em compen
•ttçã~ d s renda.• municipaes qu·, têm chamado 
a si, d:to um sub~idio ãs suas camaras ~ E com 
este facto, por ventura, terã.o ficado cerceada~. 
prejudicadas as prerogativa.s, embora resumi
das, de que gozam aquellas COI'poraçLíes ? 

E' claro, Sr. presidente, que nem diante dos 
·)'ll'iMit•ios, nem rli:wte da leghlação, nem 
diante dos factós que estamos pr ~sencíando, se 
póde dizer que seja um attentado a decrstaçJo 
do imposto <>ddicion~l sobre o.rnn. mate ria que 
não póde ser tributala. pelas assembléa~ pro
vinciaes, nem tão poueo que seja indecoroso i~ 
provincias aceit >r esse auxilio, qu" ndo elb não 
representa uma esmola, ruas sim uma justa re
paraçõo. (Apoiados.) 

Em quanto, portanto, nao fór feita a devida 
discrimina.çiio das rendas geril es, provincia.l!s e 
municipa.es ; ewquanto pesar sobre as provin
ciDS e os municipios serviços pura.mente ge
raeB, não vejo outro meio para. libert~>r ns pro
vincías d.< bancarota e fazel-as sahir do re
gimel< Q:l. illego.lid~de em quo têm sido l~n
~adas, souão crcando o imposto addicional 
~ob1•e ~ importa~ão, nunca iuferio1' a iO •j •• 

Vou obedecer &o instantes reclamações do 
\'. E~. , Sr. pt•esid~nte. · 

A re~cção pacifica e !egitirua '! ue a~aba do 
dal'•BO Gil\ Pe1•nambueo, si por <tm lado prova o 
desespero em que ehogou o comm •rcio daque!ln 
província, vendo des~ttendidos, menosprezados 
os aeut conatantes reclamos, torllD. l>em pat·mt~ 
a uecossid ,do de uma t•eform~t- administrativa 
mnia :unpla, mais larga. que o A~to Addicional, 
,1ue embora eu reaonheça ser a grande obra dn 
um~ grande geração, já não satisfaz ás aspi
rações da. democracia. moderna. (Apartes.) 

Do acont~eimento notnvel quo aea.b~ d~ ope
rar-se em minha. gloriooa província, o governo 
deve tirar o ensinam~nto fecundo de quanto 
póde ser fa.tal á int~gridade e á paz do lmp~
rio, a desattenção c pouco caso que se faz ·das 
recbmttÇõ~a daa provineiaa .. ; 

O Sa. DuQuE-EsrRADA TEn<ElaA:-E' um 
g-overnista que diz isto. 

o Ss.. JosÉ M.UUA"l"' :- R1firo-me a todos 
os governos e não ~ este ou ~quelb. porque o 
m~l tem sido de·todos, a maior a culpa doB que 
mais têm governado. 

'Tir1 o goYerno do facto q11e ainda agita os 
espirito• em Pernambueo. tire uma proveilo!!ll 
lição, porque aa provin~ia.1 pou~o B9 importA· 

rão de quebrar a integridade do Imperio, no 
dia em que se convencerem de qu~ se acba1U 
presaa pela corrente do captiveiro antes q,n~ 
pelos hços qn.e d;vem ligal-as nos mesmos m
ter.,sses. nos m •smos destinoo á pa.tria com-
mum. (Apoiados.) · 

Tan h o eoncluido. 
l\1ando á me:;a. ns meus dou:s proje.clos fazendo 

votos para que não tenlum. sorte i~ual à das 
representações que o commercio de Pernam baco 
tem feito a. esta augusta cama1•a e aos gove1·nos 
pnssado=;.(Muito bam., ~a!lito bem; o or-atior C 
compl'imen.tado por muitos Srs. deputados 
presentes.) 

Vem :l m~sa. é lido e t•emettido á commissão 
de orçam"-nto o se,:;uinte 

Projecto 

N. 205-1882 

2a SESSÃO 

A assembléa geral resolve : 
Art. 1. • Fica ~stabelecida a. tan addicional 

de 10 o f, sobre os di rei tos anecadados nas a.l
fandogas, mesas alfandegadas 011 quaesqu~r 
outros postos fiscaes, sobre a importação de 
gcneros e~trangeiros1 devendc o seu produc.to 
ser recolhido trimensalmente ao• cof•·es das 
províncias em qtte forGm arrecadados, para 
auxilio das despezas a que as mesmas são obri
gadas. 

Art. 2. o O presente ·:imposto vigorara até 
que •ejam por lei discriminadas as rendàs 
geraes, provinciae> e municipaes, e alliviadas 
as províncias dos serviços geraas que. por ellas · 
tê :n ~Sido p1goe. 

A1•t. 3.o O producto da arrecadação deste im
posto feita pelr. nlfandega da corte serã. appli
cado ('ara t•eforçar o f<mdo de emancipação que 
tem de ae1· distribuido por todo o !mperio. 

S. R.- Em. 17 de Agooto do 1882.- Jose 
Marianno. 

Vem á me•a, é lidu e t·emettido a commissáo 
do assembléas provinciae·>, conjuntamente com 
o DiaYio de Pemambuco d~ 2 d~ Ago~to cor
rente, o seguinte 

Ptojecto 

N. 206-1882 

2• ~ESIÃO 

A o.aoembléa. gQr~l Nsolve : 
Art . i. • Fica revogada. a lei provincial 

l'l. i7i3, de 28 de J11lho do corrente anno, da 
provincb de Pernambuco, na parte compre
hendida nos§§ 1°, 2•, 3° e 4° do art. 17, por 
conter ma. te ri~ inconstitucional. 

Art. 2. • Ficam igualm~nte revogadas as leis 
das demais provincias do lmperio; n:> parte que 
decretam imposto• s •bt·e a im lOl'tação de ge
neros naeionaes ou estrangeiros. 

Art. 3.0 c·Ficam revogadas as disposições em 
co-nt,·ario. 

s. R.-Em i7 da Agosto de 1882.-Jose Ma.
l'laKno. 
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O Sa . Pn:ESIDEisTE :-Tem a palavra. o Sr. c Um grupo do mals de mil pessoas, todM 
Portella. V. El<. rsq11ereo urgencia. pa.ra fun- r·~Sp~itav eis, dil"i~iu-se a pa!acio, afim de 
damentar . algum r&<juerim~mto, ·ou justiuear communiea.r .. o preside o t o da j1rovincio, como 
algum projccto ~ delegndo do govet·n ), o teor d3s resolu~ões to-

O Sa . Poan:LLA :-Não, senhor ; nem uma madas . :> 
nem .outt:a colll!a. A camat·a deu-me urg~ncia Não havendo sassao nesse di&, por ser santi
seru utlagn~· qu~l o o~jec~o della, .si para apre- ficado, procurei ocn suas cn.sa.s ·a cada um dos 
l1ntar· proJecto ou JUSilfica.r algum requeri- digno& depu~:ulo& por Pema:ub~co, con\·ersando 
mento. a rC!pci~ de tão i u1portan to a.'!SU<o pto com 

O Sn. Puxsn>zxTE: _ Pelo . regimento cu aquelles a. que.u encontrei e Jehando aos 
tenho. obrigD.ção de sabe" <lunl o ob;ecto da ur- demais deciaraçã:o elo ftm parJ. que os procll-

" ra.va. 
goncla.. · Po' igual fOrma dirigi-m~ ao illustre sena.-

0 Sr. :M:a.noal :Po:\"tella : _ Pe- dor o Sr. conselheiro João Alfredo. 
dindo a p1lavra. qul!'D:do o nobre deputlldo ·que P c.lo que ouvi a e•te, bem como áquelles, con
~ca}Ja de Miar mtctava :o>< observações jastifi- vcn:·t-me de e>tarraos accórdGS em toma•· em 
cattvas .dos pr?jectos que ofl'eN ceu, eu com- tod,, a eonsidora9lio as reclo.tn~çõcs do com.tnGr
prcheudt que tmha. obi'igação do por alguns cio e fazer com que pelos meios legz.es foose 
mo~.entos oecup; r a nttenção da c..m:ua, e desta elle attendido. 
obr1gaçiio me d~seroilcnho neste momento. Qumdo e3pefa.v.\ no:> dia se;uinto que, reu-

Procura.rei restring ir-rue o mais possivol, nidos a1ui os deputados de P ernambuco, pu· 
tanto mais qua.nt > restricto é o prazo de que desscmos accGrda•· no motl.o de proceder, i>u
rlisponho. · blico.~~< o lDmal do Commcl'cio os telogram· 

No dia ij do corronto ás i 1 horr.s da noite mas QUe passo a ler : 
foi-me outrcguc o àeguinte t~legramma (~é} : c Á ' 1·epresentaçao co1m11el"cio <{e Pema111· 

« A'S. E>:. deputad.> Manoel P ortella 6 mais buco.-0 s~. pr~sidente do conselho telcgra· 
deputados de Pernambuco. p!lou hontom uo prosidentJ da prGvincia de 

. " A .com,ni•s~o cl :ita pelo corpo commar- Pernambuco, dizendo que convinh(l susp~uder 
cu.! compacto, lntsrprQlándo o voto un:mitne a arrecadação do i"1pos lo provincial sobre a im· 
d.o3 negoci,.n tes à o . P ernambuco, q11ct na cio- portaçà-.>, oor ser i.aconsti tucion:\1, ate ulterior 
~>.ae• , quer cstran~e1ros, neste momento cou~ dclibel'.\ÇiiÕ ·a respeito, do poder compele nte, 
graga.do11 no edifieil da. Associação Commercial o.o quo.! devo o a~cumpt~ s3r s ubme!tido. S . Ex. 
Ben~ficenle, a;n·es )nl!\ perante V. E:r. ~uas telegrapho\1 l~mbem á. ol}n1missão cxe~ut iv:~ 
llrofUJJd':ls queixas conll.'a os impostos de con- da praça do commercio da mesma provincia, 
sumo. nrrec~dados p~la provincia o ins~am pch declarando que o g ovorno impet·ial tom~ra na 

. sua 1mm:>dtala &UJ[lonsão e revog~ção, que: devida considera~.âo a r ·chm1ac;:io dos commer-
1\0~ta, qllel' nas d•Jil!a's províncias onde roralll cinntc~ <l<lqucll~ pt'"~"·• expedindo logo ns or
<lccl·etaaos com noluç.~o d1> Conslitui~!to dQ dcns pr:Jcisas pat•a uessar o vexam•J <le qu•J. se 
lmporio. . queixav:.m. ,. 

« Todo o commorcio de Pern:\tubu.co <!Bpcra Em respost.,; t·ccobou o ~~· . p•·o~idonte do 
quo V. Ex. c~ncorror:i. p:tra ,1ue 5cja immedmta- conselno o seguinl~ teh;;ra.nuua do so\lredit1 
mente "ttcudida peb g NO!'I!O im]lerial tl!o prcoidontc : . 
justa quito legal Nclnm..c;.ão, com 0 qtto V. Ex. « Recife, i5 de Agosto (2 hor«s c :40 mi-
tostcJUU!lha.rá m:.tia um:< ve~ seu amor pelo on- nulo~) . 
;rrtude~•men to do nosso p:uz.- .·1 l.'ommis$ilo « ~ão ha uovid~àe algum<'. 
exectlti11a . " " Nada. wa.is occorr•u depois da r.; uniiío d~ 
N~ dia BC3'Uin~e o Jorn.a& do Comme1·cio cowmerch d3 honto111 e rop•·~seutaç.ib á.prr~s\

pnblicou não só es ~o como outrv l'logJ•amma de11eia. 
no• m<l•moatarmos ao ~r. conselheiro .João Al-
fredo o demais s>natlot·cs 1lc P~rn .. mlmc.o 0 « .Reilia a m•is cou>pl.,la lt·anq•>illida.do. 
tnmbcrn o seguinte (Ui): - ' c O Mmrucr.,io resol"e•t ni o r"1.er de.•~" r.hos, 

esperando ~té s~bbado as provi . i<)ncia~ po-
« R eGife, 14 de Agosto, ás t:i !coras da tarde. didas. · 

-Por caust de l~i p:•ovinc\al que s~breonr- 4 A ru~ttifestação foi muito p~eifica e respei-
l'ega. as merc<lodori:us C'e~ra.ngeirast import.a.das tos1, embora muito solemne. · 
p:ua consumo; com um direito adriicional de « Alllallhã mandarei suspender a cobra.nç.< 
10 •J., o commercio de P ern:tmbuco resol"ou do i mposto, conforme o telegramma d~ \' . Ex., 
protestai·, e hoje quasi todas as c>sas estão que recebi hoje. » 
f :chadas. · Em vis~:\ destes telcgrammas n~o h:wia. du-

" Os neg~ciantes mais 'importantes reuni- vida de q 11e o governo tinha. mand•do no d ia. i5 
ram,se no edificio da As3ociaç.ão Commerci&l, c suspender a cob:ança do imposto de con-
lancu-se urn protesto con tra a decretaçlo do sumo-. . 
referido imposto, quo é não ~óm·mte i'itcons ti- E, 110 aqui ch·~;;ar e ontender-m J com· os 
tucional, como ainda altamente pr~judicialaQ> meus nobres collcgas d~ dcputaçlo,: que; d~ 
interessoa da província. Foi aprosentlda uma um e quer de out,·o partido, ttv·e a sattsfaçao de 
pt·oposta, que foi aooit:. U.llanuncmente, para saber qu~ n~nltum dolle> havia iulerviudo po· 
•pe o eommcreio d~ i:~:<1 d" sabmeUer a des-. rnnb o ~'Overno p11ro. MplGlb · deliberac;ã~; u 
p:l~ho do co.nsu1uo Cjl11l(luO~ mor.~Adoril\ antes que por!:>uto os!:~ h" v h sido purD. u oJ.:elusi <.r-
qnc ae ro•olva qu~lqu~r cou~1 . mP.nte tlc mesm~ ;.:·svMM. (Apoi(,(/.os.) 
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Procurei então conferenciar eo:n d l es sob: c o comme•"<·io àe Pernambuco, que ha annos 
" aitu3.ção ~m quJ ficaria" t•rovincia, p rivad ' pa;,"n. este imposto, agora cont~a elle se ius ur
do prompt~ de uma p :rle dos rccnrsos ealcu- gisse po1· um:. manifestação tão solern.ne, como 
lados p:.ra a S>tis(,.ção do.s auas d~socz>s. a quo fe_~. e mesmo SUi•PO~ que elle p•·et,lndera 

NO:o me sendo po,sivel iiJiar d:o. p·alavra nes•e por me.o não regular cons";;-uir nullifical- o. 
dia, por haver •ido por um doloroso tn()Livo !e- M~s o t~le!;ramma r;!fere-se ,~0 aviso do hOll
vantada.a sessão, e nem no db. sogainte, por rado.'Sr. nunis tro d~ fnz~nda. 
h~ver sido votada urgencia p~ra objecto dilfe- 0 Sn. PnEsiDI!"'fE : _ E'-m~ dolo•·oso intar-
r antc, ao ser inici·1dn ne<se <lia a interpallaçãJ 
ao honrado Sr. presidente do con~elho, perli a romper o nobre· deputodo p~t·a <lize~-lha '\Ue j:i 
palnvra, e teria em sazuida aS. Ex. ma occu- c:xcedea cinco minutos o tempo pedido. 

· pado de tão important•1 objecto, si, :finda a hor.•, . O Sn. )IA NOEL P on'!ELLA:- Espero qaa 
quando S. E~. concluía o seu di.scarso, não rne V· E>:. tenha para corum1go a coulescondonci:l. 
tives~c sido reca.sada. a prorogaç:lo r1ua J:e- qu' tem tido para com outros oradores em iden-
fJUOrl. tieas circumstancias. 

Çom;.rehende, pois, ae1m.1r~ que tenho nc- Vou restringir-me . 
cea.~idad~ ele por •l:;uns momentos occup:n• a Como bem disse o nobre doputado, d tte "'e 
sua attençiío.. · · · d 

Não me par~ce duvidosa. ~ incon•titueiona- preceleU, o tmpost.o e consumo foi a miui:lo 
lid~de da lei provincial que tl'ibutou o consumo, cOI\l maior amplitude em 1S74 na legislaçiio 

provincial de Pern,ml.>uco ; mas ,. nss ~tublcla 
mns não foi" provincio. de Porno.mlluco a pri- pro.,.incbl, ass irn procedendo, n .W :.ltendia 
mcil•n. nem é a. unica que a-::1mittiu e m1.n~em · d 
r~se imposto. apenas li n~ee;s•da e de procnr:>r uma fonte de 

Não é de hoje m~s •le h:a muito o recumo do rendn, não. 
· d p · En~'lo a agricultur:~. l}_l provincia. rcclamt~r~ 

commerclo e ern:tmbuco, que multo tom sof- por modificllÇlio no impooto provincia l de ex
ir ido, e !Jem o demonstrou na representação que 
tlirigiu a esh august.\ eamara .. As suas funda - port.aç:io: o assucar pagava seis réis po~ kilo
das queixas foram bem expres;adas peb mani- gramma e 0 algoJão 4 0 f• ; a atsembléa pro
fcatnç~ wlemne, · imponente 0 t>:tei fica. que vincinl, ampliando o de consumo, moclificou 0 
:t~a:Y.\ de fazer. imposto da e:.:po,taç~ ~o))re eates dous pro~ 

duetos, o no anno seguinte supf>rimiu todo o 
M!ta o gov.1rno não tinha o JlO.lOI' . d~ >uspcn- imposto de exportação, mant.~ndo apen1s sob~a 

d~1· a execução da lei p rovincial. · E nem S ) o 3-lcool c couros e alterou o de coru;umo, esta
diga qlle motivo de ordo;n puiJiica impcrio•o e beleccndo-o am bases, que pareciam aceita. vais 
extrnordi n,rio o nuto•izar~ alazel-o, pedindo ao pt·oprio commercio . 
em ~eguida u''' bi !! de inclcmnidade. 

O Sn. Pru::>tDENTI!::-V. Ex. vê q11e o tempo 
Ao r~oponder á interpclle.çã.o ouvi S . E:x . ler ClStá mnit~ excedido. 

nro tele.;,·amma, de que até cn~ niio tinhamos 
noticia c ·que levanta a ponta cio véo, para ser O ·Sn. !lfA!'OP:L PoRTELLA : ...:. Eu nlio desejo 
conhecido o moHvo até então ignorado d .. mani- de mado nl gum doimr de obedecer a V. Ex. 
festação feita pel•> commercio. O Sa. PazsmE:;u: - Contraria- me basunto 

Eis o talogra.n1ma (IG): ter dB fo.zer e•ta obset·~ ao nobr<> depul4do; 
1nu o regimento a isso me obriga . " 4 corporaçito commercial veiu a 11alacio 

pedir" suspen~ão dn l ei do orçamanto provin- O Sn. MA:-c-OEL Poitui.u: - Si mo ·é per
ei~l qu~ decretou o imposto de consumo, em- mittido. om condições tiio especiaes, fazer. um 
qu 1nto oblem dos poderM geraes n. revogação pedido 1i. cAmara, rogo aos nobres depul:tdos me 
deUs. c<>Ílceuam prorogu.~ão d'' t~mpo por mais 10 

c Vier~ll.l 11. p1l.!acio cerca de 300 pe•so:t~ do tninutoa pa1·a '\UB r-u eonalua., pa1·ocendo-me 
commr, rcio,. entre elbs as m<lis considor:>.d:>.s. que, si , ao nobre deputado. quo mo precedeu, 
da. praça. Firma.m·sJ no aviso de v. El\ . re- foram conccdidna duas i)rarogações, n:IQ c muito 
b tivo aos <lesti:Joehos, ctue torna diffi.cil a 0~ que se me conceda u ma. 
brança do imposto e no ucto do presidente da (Const<Ztaàa, a camara concade a proro-
Bahi,., negando sancçilo à lei do orçamento pnr gaç<TO pedida.) 
causa do mes:no imposto. 

c A decisão foi unanime lll réuo.ião promo- O Sn. MAl'tO.li:L PoRTI!!LLA. (co~ltinuanàs)-: 
vid~. o imposto de consnmo eoncor~e para a No anno seguinte, ai nd:t ma.:at ido o 'imposw de 
renda da província com uma parte muito con- consumo, foi adoptad~, embora a titulo de ex-

. aidGNl\'el, e 0 desf•lquo será. gra.nde. pediente, o de i •,'o •obr~ a exportaçtto. 
« Receio cmflicto, si fclr preds' empregar O pans~mento da ass embléa f~i favorecer os 

fo ~ça pira cobrança do imposto.· O imposto de prodactos de exportação, o;,.bora procQrando 
consam) não ó novo nesta provincia. ma a o onerar a imporlaç.io pelo imposto de con~umo. 
commercio tem ·~mpre recl ame.do contra elle. A associação commercial, que reclamara .em 

« A g-uardo ns orden• de V. Rx., oom. u r- 1814 perame a prosideucia, r aclamou em 1877 
gencia. " perante a aasecnhléa por meio de auu. com-

Aque1les que não cpnhe.cem as condições missão, que se entendeu com a do orçamento, 
excepcionaea, ew quo tem est.ado o commer- . o conseguiu algumas m*ifiençõea, diminuindo
cio por etr:Jito da oxistencia do impo•to de so. n to.Jta do imposto de comumo de certos ge
eonsnmo, poderhm consider.1r inexpli.c~vet que nel'OE! itaportldos , 
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E em i879, já sendo maia· m ,nifestos os 
effeitos que .contra o commercio resultaram 
desse imposto, a asaociáção ·commercial repre
sentolúl assemul~a provincial conll'a a ana per-
ma.nencia.. 

E entã~, send) a assembléa unanimemente 
liberal, faça-se-lho justiça, tentou substituir o 
imposto de consumo pelo directo de 2 °/0 sobre 
a rend~ doa capitaes existentes na p1·ovincia, 
mas recuou, julgando pNferivel o de consumo 
e ma.otendo-o bem como o de exportação. E 
assim foi o imposto de consumo mantido nos 
annoa seguintes, não sendo a disposição da· re
cente lei de orçamento-senão cópia da. do orça
mento ultimo. 

Mas o facto e que a associação commercial 
continuou a reclamar, sendo cada vez mais 
nollt.veis os effeitoa da permanencia dessJ im
posto, e em 188i representou não só á asscm
bléa. provincllil -como· ao governo imperial, e, 
nenhuma p~ovídsncia tendo havido, dirigiu no . 
presente anno, por meu intermedio, a esta· au
gusta cama r a uma representação,que se acha na 
pasta da commiss[)de a•semblêa.s provinciaes, 
pedindo a revogação· não só. da<;~nella lei como 
das leis que nas províncias limitrophes têm 
admittido o mesmo imposto·. 

Parecende-me não dever ficar sem solução 
um" questão tão important~ não só para aquella 
província. como pan aa demais que têm adopta.
do o imposto de consumo, não duvidú sub· 
mett~r ô. considera.ção desta ~ugusta camlNI. 
em 28 de Marçô um· requerimento para no· 
meação d~ uma commissão mil:t·~. da. ca.mara e 
do senado, q_ue apr9s~nt ·ssa trabalho sobre a 
melhor cl~s~ofic.ação e dostribuição dos impos
tos geraes a provinciaeo. 

E r, esse o meio de mais de prompto e. ma i e 
yegnla.rme·nte attender aos reclamos do com
mareio. (Apoiados.) 

As manifestações então havidas neste rr.
cinto nzer.un-me suppor que aquelle requeri
mento seria approvado : assim não sue cedeu, e 
continua adiada u sua. discussão, apezar de 
tres ur genci&s votadas a requerimento meu, do 
nobre deputado q 11a acaba de falia r e do nobre 
deputado p ,lo 13• di5tricto, o Sr. Dr. Antonio 
de Siqueir~. e de hav~r sido discutido em dou' 
dos raros. sabba.dos, em que tem havido ses>ão. 

E o gabineh aclual ao apresentar ne~ta ca
mara. o se11 progra.mma cons;guou a idéa de 
nomea.r,no intervallo da sessão,uma commissão 
especial para estudar tao importante ma
teria. (H a um aparte.) 

Tão p.-lpitante reconhecia eu a oecessidade 
de providencia, q u~ ao nobre deputado pelo 13• 
districto declarei que, si porven tnra a camara 
não approvass~ o meu requerimento, ambos nós 
nos reuniríamos com aquelles dos nobres de
putados que estivessem domiMdos do m~smo 
p~numento e, em eommissão p~rticula r, tr"b..,_ 
lha~iamos estud<ndo a. mataria e apresentando 
um proS~cto a. respeito. 

úüellimente, Sr. presidente, o p~der lesis
lativo se tem descuidado de attender a objecto 
de ta.nta. import.ancia. Nã:o é de noje ma.s de ha. 
muito que se reclama do poder legislativo pro-

~dencia qu 3 faça deaa pparecet• o cahos q 11e 
existe entre os impostos geraes e prJvinciaes. 
(Apoiados.) 
. Não cause estranheza que a província de 
Pernambuco tenh \ admittído em sua legislaç&o 
o imposto de cons11mo: quasi todas as proviu. 
cias o têm feito e muitas antes della. E nem 
pretenda o nob1·e deputade,que acabou de fallar, 
•egun.do deprehendo de sua.lil P'lavras, tirar 
_argumento do defic it do orcamcnto votado e de 
al;çumas verba• de despeza par~ mostrar que 
a assembléa provincial se desviara da norma 
rGgu!ar de proceder. 

O Sa. Jos:E lliarANNo:- Qa:e alargou-se um 
pouco, 

0 SR. ·M.!.NOEL PORTELLA. : - "Não me resta 
tempo para examin"r cada uma das verbao que o 
nobre deputado meocionou; mas, considerações 
ge1·aes bastam para, s&não justificar, ao m~nos 
attenuar o procedimento da assembléa. provin
cial. (Apoiados.) 

Ec.o. geral a raceita..arrncadada na província 
de Pern unbuco é •uperior i orçada; é um facto 
verificado. 

Si a assembl~a votou. 1.000:000$ po.ra des
pezas com a iitstrucção publica, i. 700:000$ 
para. obras publicas, e como :'SLa outras verbas 
import.a.ntes, admittindo assim uma despeza. 
tot J su.:erior à receita orçada, nl!o se póde só 
por isso concluir ter ella procedido de modú 
desordenado. -(.4poiados .• ) 

Não que.·o ju;tifica.r todos os actos que a as
sembléa provincial tenha praticado ; é possível 
que em algumas dli! v drbas de despeza apon
tadas pelo nobr~ deputado, ella na:) tivesse con
sultado b:!m os interesses da província; mas, à 

presumpção re>ultante da sancção, á que os 
consultou, (Apoiados e apartes.) 

Nilo ê novo o facto da votar-se o orl(amonto 
com deficít : aioda no anoo passado isto sue~ 
cede a. 

O Sa. PREsLDENrB:-Lembro ao nobre de
putado que estão findos os 10 1uinntos pedidos 
por S. R,.. 
. O Sa. MiNOJcr. PoR·rli'I.LA.: -Não quero 
abusar da paciench de V. Ex. e nem da bon
dade d"' c amara.. (N11o apoiados.) · 

O nobre dep11tado apresentou dou< project>s. 
E' prvV"&vd que ellea entrem elD. disc llS•io 011 
.que as idàas q 11e contêm sejam e.p~esaotadas 
como emendas ao projecto da lei de orçamento, 
conforme ja declarou aqui o Sr. presidente do 
con ,e lho : aguardo essa occasião para apre
cial-as. 

Desd9 jô., pOl'ém, cu.mp~~-me declarar que, si 
não ·J:>udei' ser aceita nunca deverá sel-o senão 
como meuida provisoria. A a.ssembléa pro-· 
vincial, segundo o 81·. presidente do conselho 
declarou· no senado, foi convocada extraordina.
ri>mcnte, e é de e•perar que ella proceda com 
todo o patriotismo. (M~ito bem.) 

ORDEM DO DIA 

Contiuúa a 3• diacu.~a do orçamento do. fa: 
zenda. 
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São lidas e apoiadas as seguintes emendas : 
Ao a.l't. 1• § 13. Diga-se in fine: 
Ficando approvado o decreto n. 7063 de 31 

do Outubro de 1.878 em tod•s a" suas partes. 
Sala. das sessões.- M acie&.- Bezerra de 

Menezes.-Jose Mariamw.-Carneiro da Ra
clw..-Tt.oma~ Pompe".-Rodrigues Peixoto. 
-Affonso Penna.- Cand.ido de Oliveira.
Ignacio Uartins.-Si!,iano Brandão • ..,..Al-
1les de Araujo .-Rodolpho D<tntas. 

Emenda ao § 12 : 

Angrnente-se a qMnth dB 300$ com a ele
vação dos vencimentos fixos do eolicitadol' da. 
fazenda da província de Pernambuco.-(S. R.) 
-Souza Leao. 

Fica restabelecida. a alfande:;a de S. Francisco 
do Sul, na· provinc:i"' de Sanb Cathal"Ína por 
sei' a su~ renda superior a 50:000$ annuaes. 

Rio, 23 de Agosto de i882. -Escragnolle 
Taunay. · 

O Sa. AN~oNro n:u: SrQUE!R·\. (pela ordem) 
.reque1· o encerramento da. discussão. 

E' approvado o projecto com. as saguintes 
emendas: . 

Emenda a.o art. 1° § i3 diga-in fine. 
Ficando approva.do o Dec. n. 7063 de 31 de 

Outubro de i878 em todas as $U"s partes. 
Sala das sessões.-M a~íel.-/Be:re1"'ra de Me· 

nezes.-Jose Marianno.-Carneiro da Rocha. 
-Thomru Pompe!.<,- Rodrigues Peixoto.
A.ffonso Penna. - Candido de OlitJeiJ'a.
lgnacio 21farlins. - Si~viano Brandão. -
Al1)es de Arat,jo. -Rodolpho Dantas. 

Emenda ao art. 11 : 

E tambom fica c governo autori2a.do pa.r;J. 
fazer acquisiçíl.o dos preilios sob ns. 35 e 37 de 
Fr<>ncisco Nicol"u Gavazza, conti.;;uos ao eài
lido da alfandaga da Bahia, in cor parando-os aos 
[tt•opúos naciona0s. 

Sala das commisaÕ<;B.-Antonio de SiqHcira. 
-A. Penna.-Bd::erra de lllenezes.-F . .So
drê.-Be:;erra Ço:valcanti. 

Ao ra.r_t. ti . -Ac~rescen te-se : e pa1•a P"-S'e.l'. 
a conunlasii.o quo foi cnc~rrognda do tra l,aJ1l.O da. 
discriminação e di visão elos t.en'Bnos não editi- ' 
cados no Rio de Jan<Úl'O (dirigida pelo cnge-l 
nheil·o João da Rocha Fra.go•o) a qua.ntia. a que · 
elb tiver direito, desempunhando-se as>illl .o 
governe do compromi.sso qua Lomora em virtude 
do art. 18 n. 4 da le1 n. 2940 de 31 de Outubro' 
de 1879.-Fe!icio d.os Santos. 

Emend"' ao § iO. - Accresccnte-ac: fi-· 
cando equiparados os vencimentos uo~ fieis da. 
pa.gadorh uo theeouro nacional llOs da caixa. da' 
amortização, a.llgmenta.ndo-se " respectiva~ 
verba. ' 

Sala das sessões, 21 de Agosto de 1882.
F. Sodrrf. 

Ao§ H. Augmente-se a quantia nacessa-. 
ria. pa.ra. a elevação da. thesouraria de S. Pu ulo · 
,;. 2> cla$se da. f • ordem .-Antonio rk Siqu~ira. • 

Emenda ao § i2 : 

Augmenw-se a quantia. ae 300$ e~m. a elG-; 
-va.i;!o doo vencimGntb$ fixae do solicitador da 

V. IV,_;f!;. . 

fazenda da provincia de P~rnambnco a 1:200$. 
-S. R.-SoHza Leão. 

Emenda ao n. 14. Accrescente-se: ficando 
Qquiparado~ o orden~dos dos empregados das re
cebedorias do Rio de Janeiro, Bahia e Pernam
buco ao dos empregados das alfandegas das 
mesmas cidades, sahindo a differença das por
centagens que os primeiros percebem.-Gemi
;:-iano e outra~. 

Ao§ 22-Restabeleça-se a. nrbo. com a do
tação pedida na. proposta do governo. 

Ao § 24-Suh~tituam-sG ~s palavras-elimi
nando-sG a verb:t, etc., até-a bem da maior 
csp~cificação da despeza. - pela.s seguintes
elevando-se a -verba de aceõrdo com o pedido 
para iB83-i884. 

Ao § 30-Augmcntc-sc a. quantia de 60:000$ 
para UlU edifício destinado á cab:a economica e 
m~nte de soe corro. 

Paço da cam:!Lra, 2i de Agosto de 1882.
Antm~io de Siqueira. 

§ 30 Augmente-se a verba com a quantia. de 
80:000$000, par'' um edificio destim1do 9. al
fo.ndcga d~ Maooió. -S. R. 22 de Agosto de 
i882.-Riooiro de Menezes .-T. B. E:spin
dola.-Theophilo Ft>rna1uies dos Santos.
Banro de Anadia. 

O projecto assim emendado é approv~ :~ e re
mettido á com missão de reda.cça:o. 

O Sr. Duque-Estrada Tei
xeira (Pel~ o1·dem): -&aqneiro que se dea
taqu~ os arts. 9•, 10 e U p~ra. as disposições 
geraes. &pero qne a commissão de redacção 
tomará em consiàeração este pedido. 

O Sr. Antonio de Siqueira 
(pelaordera):-V. E:s:,, Sr. presidente, vai 
sllbmetter à votaç1t1 o re~uerimento d~ nobre 
deputado pelo Rio de J:tneu·o? 

O Sn. PRI!:SWJllNTJ::: -Niio, senho1·. 

0 ~!\. AN'I'OlUD DB S!QUJ:Il\A :-Eulembi·o :i 
camara que estes artigos ja estão discutidos e 
votados. Retirados estes artigos do projecto 
passando para e.a disposições geraes como pra
sumo ser a intenção do uobt•e deplltado, terão 
de se1· submauidos a. uma nova. diacussllo. 
(Ntlo apoiados.) 

A que•tl'io, port!lnto, IÍ sirnplesmento sollre 
a eollocaçio deste~ artiB'OII; G negte c 180 não 
vaj o muita ra.zão no re~1 uerimento do nobre dn
putado, pOl'que estes artigo& referem-se ~vi
cientemente â despo2a do m.inisterio da J'.uen
d~ o neste CD.SO estão perfeitamente colloc~
dos. 

O S.a. PaRSIDllNTE:- Eu entendo que p r~
q uet·imento do nobre d cput~do se ref~re á re
dacção e não pa.ra. qtte entrem os artigo~ ,no
vamente em di seu :são, por iaso que jâ ~~~o 
discutidos e approvado;. O projecto de red!!-cção 
ter:n de ser submettido á de!iberaç!o da cau!'ara 
e R_easa oceasião ella resolverá como entend,~r. 

SEGUNDA PAR.TE DA ORDEM _DO DIA 

Coutinu~ção da 2• i!iscussão do orçamel).to cb. 
receita. 
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Sã! lidas, apoia.d..s·e poata.a eni discussão as J bliee~, o •~ntim~nto das noS>!" ~ neccs~idades, 
~e"utntes . melhor eselarec1mento do esplrtto pabhco, não 

., · permUtem mais 11 &ua continuação. 
Et~a.s Ha um facto que !!SCUsa esse des,~o tão fh-

~rante das mais com J~inhll-s reg-ras do •ystema 
fin:lnceir.> .. O Brazil tinh~ de 1•!jeit~r-ae à si
tuaçful inhernnte a todo• os p tho1 noves. Nos 
paiz~B ond l esa!LSsêa. a população, onde a acção 
do governo não se f:l.z s~ntir em todos os eJt
tt·umos, os im~osto3 não p~1em deb::>r de s~r 
quasi excl usivamente de alfandega pela r .. cili
dade que olfe!'CCil a cobrança. 

Ao § 1. 0 - Diga-se 7Q,OOO:OOO$ em voz de 
65.aOO:OOO$- acc_rescantá.ndo-se =l fica o go· 
ver no autorizad~ a fazer rever c elevar oa valo • 
res ot!\da.es hs tarifas das alfandegas aoi 
vnloros reacs do mercado sobre·fios e fa:z.cndas 
de alg-udão e lã, c:Uçad'l, cerez.es, b~nh<IS, e 
outros -generos, cujo valor oftlcial se reconhoç:l 
i nferia> ao real do mercado , 

Ao § 1. •- Diga.-sa 14.600:003$ em vez de 
iS.OOU :OOO:;;- accrescentando-se : reduzidos 
2 •f• no imposto de exportação sobre o café," 
a~s uear, algodão, mad"eil·a.s de eonstrueçlío 
menos .o ·pa.u ura.~il, ~ 1~ em rama . 

Ao § 35.- Accrescaut1-se: ficando sujeitos 
a o "ello lix:o de . iOO réis ta.nto os cheques 110 

porlader , como es nomina~b·os e à ordem, e os 
do pra.<;:>. à p~aça.. 

Ao§- 38.- Diga~3<l 1.100:000$ em vez d6 
800:000$ -"erescentando-se: elevado o im· 
posto de loterias a mais 30 • o· 

. Aà.:lititlOS 

1.• Fie.-\ o go\·erno autorizado a ::>mortiza.r 
a.unua.lwenté a quantia ile 2.000:000$ do papel 
mooda. Além disto poderá etrectuar qua.lquor 
operação de credito par~ retirar da circuhção 
·tod\\ ou pa.~·to :.la emissil.o de 40.000:000$ r!lali
zarla em 1878. 

2.• Fica. o t;"OVerno aulorizado a vender ou 
arrendar , com."aa pracisa.• el\rantia.s <lo duaon 
Yolvimento necessar io, lll! esLl·adas dB forro do 
Estado, e a fabrica. do Ypansma. 

3. o I<'ica. revogado o art. 24 § 2" das «ispo
siçõea do Ol'çatucnto tio 31 de Outubro do 1870, 
o rest:turada e em vigOI' a lei n. :2365 do 2() 
de M>~io de 1875.-S. H.- Pereira da Sil~a. 

Reduza-se de 2 °/o o imposto de oxpor!a<;lio 
de herv:>. mat~ exportada p:>.ra os pO('tos estrnn
s-eiros.- S. R. 

S:Ua da.s •esroe• d3. c.~m&ra dos dep11tados, 22 
de A~o~to de 1882. - Al1>es de Araujo. 

O 81:·- I". BeliHa.rio:-S1·. presi· 
dento, V~Jo-mo um pouco omb~raçndo ~o tom.nr 
a plLh!.V<".' ne~te do bate. Os do11s il!l.l.!ltres ora• 
dores q11e me precederam ralla!'am n 'um sen• 
tido exclu6ivnUlento opposieionista .• _ 

O Sa. C.\!>DIDO or. OLI rl!l!l\.\. : - Niio apoiado. 
O Sa. F. B:ELtSA!\JO:- • • • oczupmdo-se &O• 

bretuio dos· impostos dG export•ção. E~:L minl1a 
intenção tratár somente de$tC assumpto, mas 
vejo-:ne n:>. verllarle embaraçado qll:ln,Jo- tenho 
ape1us de ~ontir.lllar e insistir n lS idéas jâ. per
feitamente ·expostas pelos meus illustres p~e-
decesaores. · . 

E' por isso quo nos p:~izes m~is adill.n-~dos 
e eivUisados niio existem impostos de e~por
ta.ção. Na Buro?a, a. Itália é n unica da.s 
grandes uaçGes qu3 os consorva, pol'ém NStri
ctos a artigos muito csp~ciaca. N~o íalla.rei de 
um qu) e monopolio da.quelle pair., a axtr,,c
ção do euxofre ; mas o imposto sobre a expor
~a.ção dos \'inb.os é comb1tido energicamente 
!'elos :financJiro duquel!e paiz, o Só pôde ter 
sido justifiead? pelas circumstancin.s verdadei~ 
ramenle cspecia.cs em que se viu a Ita lia obri.: 
g-ada. :t aceita:r e prover âs necessidades que lb.a 
foram impostas. Bnsb recordar que a Halia 
m?derila. tomou a si o enc"rgo das dividas- de 
t'ldos os estados que antes compunham a penín
sula, e se distiugqi"m pelo desregramento das 
despezas p11blicas. 

O Sa. ANDRADE FJGUEll\A, :-Nem todos. 

O Sa. EscRAGNOLLE T.w~w :-!li unos a Tos
cana. 

O ~1\. 1•'. BEJ.l$AR!o :- .Palio em get·al, n·ão 
podemos descer agora a run' dt,Cilssão especial 
a. este respeito. 

A [talia tomou a si a$ di vidao OllermsM de~;ses 
p:.i•os u teve ao mesmo tempo de r~zer face ~ 
lllllá situaçiío excepcional na hisloria, teve do 
abrir vias de communica\:i!O, no 'lu~ s~ 
a.che.va cntdo em uw ~tra•o olc~lora.vel, t~ve de 
de•envolver a inots·ueçã.o publico., d o modo quo 
ainda hoje oltercee exemplos <i Europa, sobre
tudo em relação ao ensino sue odor, o basta. 
di1er que ó o paiz q ue tom mn10r nwnero de 
a.nivorsid:>.des mui bem rcgidaa. A lt:llia viu-se 
obrigada a IIUlnlor forçaa de mar e terra milito 
auperiorcs, tdvox, ás propl"ias nocc:isidades, 
mas q uc as exigoncias nacionaos o a sua si~ 
tnal}ão torn~yl\011 na. opinião publica, improscin
diveia. 

E' possível, porém, que o Bra.zil continue 
neste ayatema excepcional'! F.' posaivol conti
nuar a manter im.Jl:?lltoS que entorpecem a noen 
producção e activ1dudo ? 

H> oceasiões em que um<> questão prodowin~ 
toda,, a.s m1.is, em qna a "-tlenção do pulo.
me.nto ê «h&Jlla<ia espe~ialmonte para um pontl, 
colll? a~_a..ai!-Ct;,e~e coro os nossos impostos: de 
es_port u;.ilO . 

· Muitos imnôs temos ·vivido aob este rog-itn~n · 
fiscal, _m:1s p:lrecc 'l_U ) hoje· a _conscieucja pu• 

Admiro, Sr. presidente, a ol>li leraç~o doa 
principios ne&te paiz . Vejo mencionada. nos 
prog:unma11 "políticos, nas fallaG do throno, nas 
circulares dos deputados, a idéa de auxílios 
de protecçiio á. hvOUI":l. Si estabelecemos e 
mantemos um embaraço, um onus na e~porta.
ção de nosso o pro~uct.os, cowo fallamos em pro
teger a lavoul'>t ·e Parec- Sr. presiden te, que, 
par<> proteger alsuem, o primeiro pasSo, o pri
meiro cuidado é oão ~pprimll~o. Assim, quanto 
:i la.vo11t'~, si a queremos prote·ger devemos co
meç.a.r 11or allivi"'" ou 'remover o ewba.raço fisc:U 
'luo sr~v;\ o~ prod11ct~~ o lhes dil!i~ultn :1 com-
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petencia. com os estrangeirús. O primeiro dover 1 escala fumo brazileiro, hoje o fumo norte-au..e
para o governo é, pois, lihot·tar a lavoura da ricano invadiu a.quellc mercado e tomou o Jogar 
pressão em que se acho. (apoiados) ; <i o ma.ior do nosoo. 
auxilio que lhe póde prestar, é o melhor modo D .. pendeisso incontestavelmente d·~ circum-
de manifestar protecção. staneias peculinre; do nosso paiz, mas depet>de 

Fat·ei nma comparação entre a induMria f«- t:J.mbem muito das condições que· nós cre3mos 
bril c a industria agrícola. Vai pr ~domin~ndo para a in.iustria. 
agora~ i~óa. P''?leecioni•.to.. _Já dominou tam- A queslão elo assucar, senhores. O assucar 6 
b~m a 1dea do hvr? Cf\.mb1o. dogma da e~~~!a. a. nosi&:\. indilstl"ia mn.ie ;;oral, a. r,auc acoúpn. 
economtca, que hoJe chamam orthodoxa. A 1 ,ea maior ex~ene[o 1[e terra no >luzi! - mos vemos 
de liberda?~ absolut:- de com?lercio tem sido que em todos o> paizes do mundo se produz 
pelos esp>r<tos prat1co~, e ate mesmo sob o I assucar assucar de eanoo. ou de bc~rrab~ de 
ponto tie vililL-:t. sc~entifico~ d.iscutid:-t pa.ra. se e~orgo, de erJ.blc; e. tendo os nossos con~ur
~.<!optar um~ tb.eorta menos r1goroso.. rentes capitae~ barat?•· maclüniomos aperfci-

Qneremos proteger a no~sa industria, c eu me çoadoa, uma Uldnstrw. prospera e .fim·esc·,nte 
o.list<J nas fileir2.s dos pro te c tores. mas e pre- em todos os pon los, a concurrenc1a que nos 
ciso reparar no q_uc fizemos. Tomemos para fazem j;l é esmaga.dora por si ~nesm~, mas nós 
exemplo a. i.ndm:stna de calçado o ti. a do~ cha.o o. ng-gravamos, c:wrcgn,ndo de In'i'(>OStos o nosso 
pêu•. O que acontece?_ Para 11roteg-~r estas producto. 
industrias, eleya-se o impo~to ele entra'la 11at''' Pm•,, ve•·-'e bem <ju~nto é difforento o sys
o produclo sm~tlar estr_ange11~ e pag-amos o c~l- toma. do B•·a.zil do systema de um dos sem con
çado pfir mais 2$. ~!];ou 4.) do seu verda<l.emt currenlos em que3tão de nssac~, eu me limito 
custú , ss;<undo a. quahdado. O mesmo se da e~ a um un\co exemplo pat•:t n!ío tornar dernnsia 
rel&ção aos eb.ap~os.. Os particulares são obn- cl:1-mentc longo o dobate. 
gados 3 cslc ucnficto pela e_levação_ do pr~ço, e Senhores. entre os concurrentos do assucnr 
o Estado, pat·a [lroteger a tndus\tta nacJonJ, brouileiro esta a Fra,ça. Não é ~ França o 
priva-se de al.~l!lllas centen":s de. contos na ~r- paiz mais productor do beterrab!lo; a Austría. é 
recadação dos Impostos,_ po1s dtfficulta. :>. e_n- na. Europ~ o pn.iz que occupn o p•·imeit•o log-at·. 
tra~a do g_enaro ~>tra.n§elr~. Prolege-~.e :i;~Stm Mas fallemos dnquelle paiz quG n0s é mais cos
a mdustna fabrtl, _nao so :m~ o sacnfbl·) do nhecido, cujo systc.!la ti v e occa..ião ele obso:·
Estado pela cessnçao dos <hraltos de entrad3., var pessJ~lmenta não ha. muito tampo. 
co1no pelo sa.crificio de todos os bra.~ileiros que . . 

1 corn pram cl!-lçado ou chapéus mais caros do Senhoras, o _ass uc~r ft•at~~cr._ soíf,•t:l 1a. ~_uco 
ue odet·iam comJ>rar, si a importação fosse" em Fra.nça. o '?l-pos to de ,o Ir. por 100 l,tlo

Úvre ~ qual é, porém, a protecção que pe<lc a grammas, >sl? e, cust.-ndo. o a,ssuc~r 1 fr. ~O 
industria ag-ricola? f.:lla não e:dge este• sacrifi" cent. -por )"logr~lll.lll, tmha de unp~.;to 10 
cios, ni'iopede aos par~ic~lares que poguarn seus cont., >~to o, qu~s'_ll!etado <lo preço do genc
prcdu~tos por rnalOJ' pt•aço, p~d l apen 1s que a ro. ~ss>m, ~~:. mdmdu? em F:a~ça qu~ corn
i•entero e livramd~s onus que a sobreca~t·.-,.~nm. prav~ um lülo de :JSS~c~r paoa~~ ao Esu.do 
(A · d ) ·- quast outr., tanto d" dit·e,tos. Qu,\Ddo, porem, 

P0
1
a os· . . 0 assuca1• tem de •e r exporl~do. o Estado não •o 

Re~aro ainda a camara no seg~znte : " 1n- restit~e e.,ses direitos como cstlbclece fl·et~ 
dustrl~ f~bt•ll representa:>- occu;n ç~o de alg-uns ditfe~ente nas estradas do ferro. As com
milhat•cs do brnzileiros; o in_du~trin :>grico~" panhl s de estrada> de ferro têm tarifas es
reprosantl ~ occupa~t!o de m1lhu.~s de iJra.r.t- paciaes e mo:Ec's p a·a os artigo• do exporta
leit•os. (Apoiarios.) Com n protecção ú in.du.~tt•ia çiío. Qu 1lqu2r de yus que tivesse estado naquel
f~bt•il :tu~Uinm-~e 1\lgu~s d. custA do mn•or nu- lo J.lll;z pod~rb ter o.lserndo ~ue par:~. o m~nor 
m~1·u. A tndu~tt'.'a. agrtcolll não pod~ esto. pr~- objecto de 8X\10rtuç'lo, para o voluJ?e 'lue ~a.he 
tea~ão, podo "Ul1[lle•ment~ quG ""o~ oppr1- de utnt~. fabric' qu>le1uc~ com deshnoa. r·xpot·
lllflm. t>çio, as tarifts são mui to reduzidas. E' ao 

Senhoras, nno penso quo todo~ os mnl~s <la contt·a.rio do que fammos no Brasil, onde são 
noas11 ngrieultura o o. deem.dancb do algum d~s os artigos ele exporta~ão aquelles que mais 
seus pt•oductos pt'OI'enham soononte dos ~r•- pagam tanto de ilirelto$, Cúmo de fretes nas 
buto~; 01:1~ quando considero nn. d ·JCndeneia de estradas da ferro. 
a!gun• o no modo p_or que silo suppl~n~ados Senhor.,s, ho. uma razãn muito natural para 
nos marcados consumtdores, como br.<ztl~1ro e. este systema, dlff,reute don!:!•~o e que. falia 
como repreaent·t nta da. nação devo_ ped1r que immedia.tamente n todos os e•ptr1tos. A r ranç~ 
aos m1:lcs natur~es não ajuD;temos dlifi:uldades consome, digamos, 300.00~ tonelahs de :.s
legaes, isto é, onus provcntentes de tm;~ostos sucar; ó inquestiono.val que, si nlío hou-ves~e 
pesados- imposto tão forte, o consu no de Ms~car ser1a. 

maior • mas alg-um aasu~ar se ha\'m de con.
sumir ,' porque um paiz tãO rico ha de consumir 

Temos, por exemplo, a cultul'll. do al~ã~. 
Foi uma industria prospet-a no Brazil. Possui
mos terrenos os mais apropriados para alga1ão 
de e:.:cellente qunli.ladc, e ontrctanto o Brazil 
eede o p&sso aos algodões de outr;t~ nações. 

A cultura do fumo, que é uma. cultura g~r~l 
no Brazil e que teve em tempo o predomm~o 
em alguns mercados, entre os quae> o do Rto 
d~~o Pr,.tn, pnrll onde exportavamoe em grande 

sempre at<i certo ponto. . 
· Assim, o impüsto in te rio r não pódo parar n 

cansamo do as ;ucar e pr~judicar a prcducção. 
Mas a França exporta, por exemplo, iOO to

nela .tas ; si tives•e impostos·· de·· exportação, 
não exportaria. essas iOO tonelada., e o trabs.~ho 
n:>eional · ooria reduzido tanto .qnanto prec1SO 
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para não produzir as iOO toneladas, cuja sabida 
o imposto havi:< de obstar. . 
· O imposto de expor~aç!io reduz, poiS, o campo 
da industria e do tro.balho, creando para. o ge
nerô nacional um encargo, uma desigualdade 
que _não sobrecarrega os similares estrangeiro,, 

Ora, este $ystema é justamente o. opp0sto di) 
que praticamos no Brazil. 

Observei ao começar que a quesÍll~ tinha-se 
~specialisado sobre os impostos de exportaç~. 
Nes•a questão geral ha a.inda. uma que pt•edo
mina, são os impostos de exportação sobre a 
café. 

Senhores, trato especialmente deste ponto, 
jli disse ttlguma causa sobre outros, primeiro 
porque não poderei, sobre cada um dos pro
duetos brazileiros, fazer o estudo que me pro
ponho fazer sobre este artigo. Si me tocar a 
palavra em outra occasião, e tiver opportuni
dade, farei o. respeito desses o.rtigos o mesmo 
eatudo que me proponho a fazer hoje a res
peito da. produeçii.o ·do café. Em segundo la
gar porque á baixa do café nos trous:c a ne
cessidade do occupa.rmo-nos especialmente 
delle ; e em terceiro logar porque eate é o ar
tigo principal não só da previne UI q ua repre
sento, cO!llO o principal das exportações do 
Bra.zil. 

Eu me achava na Europa quando começou a 
mlnifestar-ie a grande baixa. ne~e genel"O, e 
acompanhando as ~essas questões como era de 
meu dever, me admirei que esse negocio fosse 
encarado no Brazil com alguma indiff~rença, vi 
mesmo che gar~ae n su ppôr qu~ n. quoatão da 
baixa do cafe interesswa sómente aos p roducto
l'ea, aos lavradores, e corno o.essa oecasião agi
tava-se fortemente ~questão servil, parecia que 
eram os proprieta.rios os unicos io.teressados. 

Ao pasqo que cu >~ia isto, o bservo.vo. em 
França que o paiz, que o commercio, qqe 
toda a população, einftm, acomp mhava com 
anciedade e com interesse as noticias do phy
loJ:el·a., essa. praga que alli assolava a· v io.ha e 
que tanto am3a ç a. a fortuna. de França, mos
trando todos interesae pelos progressos da sci
eneii em procurar e:stinguir ou diminuir o 
mal. 

Si na Inglaterra alguem, enminando as ja
zidas de carvão, pudesse dizer ao inglez que 
as min1u da Inglaterra estavam ameaçadas de 
ser esgotadas, ftca.i·certos de que não seriam os 
donos das minas os unicos a last'mar-se, ·seria 
a população inteira, vendo a naç!io ferida na 
principal base da sua. grandeza. . 

Senhores, p~r:l. que b-~m avalieis a. impor
tancia ma~ima do asaumpto que nos occupa. 
neste debate, é preciso lembral'mo- nos do se
~;uinte : que nas exportações do Bra.zil o valor 
do café fig1ira ·em mais de iO ojo da. totalidade 
de tod.cs os mais productos reunidos ! 

Produzimos café . principalmente em duas, 
regiões : nas margeo.s do Parahy ba e dos seus 
a.ffiuen.tes e no oostc de S. Paulo. Pois bem, este 
pequeno territorio concorre com mais de 70 of• 
da totalida~e da prodL<cção deste vastíssimo im
_J1erio e por ·coo.eequencia a.hi est~ a- for'<!' delle, 
e d'ahi qae sabem os recursos para promover 
as estrada~ de ferro, a navegsção e outros me
lhoramentos · e:o:i todo este dilatadissimo im-

perio ; para levar a eivilisação,-a força e a vida 
o todo este tmmen~o territorio: :Esta questão 
nos deve, pois, interessar a· todos,- não a nós 
quo representamos estas provincias; não a nós 
productores, mas a todos os representantes <h 
nação~ 

Para ver <JUê est~ genero nio póde anpporta.r 
tão grandes imposto, é pt·eciso estudar a situa
ção do prod.uctor de ca.fc em relação aos seus 
concurrentes. o.lto sd sob o ponto de vista. das 
condições natut•o.es, oomo d~e condições do tra
balho e dos impostos. 

Senhore3, o Bra.zil reprcsont~ na. exportação 
do café o prime ira papel ; nós exportamos a 
metade <la produoçito total do mundo. A a.t
tenção de todo• 08 productores " es~a, poi~, 
voltada para o Brazil. E' notovel n segurança 
com que elles avaliam as o.ossae causas. como 
conhecem e que so. passa aqui. Entre nós 
têm jâ estado emissarios da assoei 1çâo dos 
agricultores de Ceylão paro eatuda.r os nossos 
negocies, remeltendo-Be daqui corr~ponden~ 
cias, e os jornaes de Ceyli!o se oceupam com 

·as nossas causas. Nus Íll7.amos inteiramente o 
contrario ! 

O Sa. DuQUE-Es-rMDA TJHlt:Eil\t.. : - Isto é 
que é lamentava!. 

0 SR. F. BELtBAR!O :-Nós temos uma idéa 
qae nos prejudicn. grandemente ; estamos na 
persu.as~o de que possnimo• o torrão mais fertil 
do mundo, não pod~mos, sempre que fallamos 
da nossa patria, deiur de nos enlevar por este 
<.feracíssimo, fertílisslmo e uberrimo o sólo», 
sem no• lembrArmos de que temos concurrentes 
que possuam sólo& t!to ricos e tilo fertis e que 
nos vão batendo no campo da agricultura. 

O Sn. DuQt•&-Es"l'lUDA Tl!:IXli:Iti.A:- Têm 
uma legislação oconomica mais adiantada do 
que a nossa. 

0 SR. F. BJCL!St..!UO : - Vou. pedir licença ã 
cawara. para. rar.er bem so uLir q uaes as condi
ções deste princip11.l producto do Brazil em re
I· ção aos seus concurro~ Les, e lllOstrarei como 
elles conhecem bem, sogundo acabei de dizer, 
as nossas circumst.tncin'!. O ponto é muito im
portante; P'ÇO de•oulpa. ~a• meus illustres cal
legas si <lesço a nlg'umas miudezas, a alguns 
pormenores, qM talve~ pnreça.m não cabidos 
em uma sessão parlamentar. (NI!o apoiados.) 

0 SR. J. PJCNIDo : - Perfeibmente cabidos. 
O Sa. F. BEL!SAR!O :-Penso 'lue es ta 

quest.íi.o é tií.o capital para o Brazil (apoiados), 
q11e nó' chegamos n um esL.ado tão critico 
apoill<l,os) que precisamos entrar no fundo e 
conhece l-o bem, não dilel' apenos, em g~ra.l, 
alguma causa sobre os impostos, mas demons
tTar que devemos mudar de rumo. (Apoiados.) 

Senhores, em um "livro do Sr. Hull, publicado 
em 1877, sobre a coltura. do café no sul da In
dia e no Ceylão, no cap. 2• selê.o seguinte (lê): 

.. Em uma memoria lidã. ha pouco tempo pe· 
r ante a. Associação das Art '!a, pelo Sr. W. 
Br .nsoo. sobre a. c~ndição actual da producção, 
do café, se examina a. si tu ação do sul d~ In dia. 
a do Ceylão como pabes productoree compa
ra.da ae Bra.zil, Java, etc. O Sr. Eranson est._ 
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belece c~ mo prin~ipio fóra de .discussão que a 1 palavras sã<> e:s:actamente estas ; en lhes pe~ 
total e:s:ttncçilo _.da e>cravidíb e do trab~lho [ desc~lpa para citü-as mesmo em inglez. (U.) 
força<lo em qualq_uer parte do mundo é umca- E o menos que se pó de d1zer do nosso Impa
mente ques~i.o de tempo, e quo nos climas tro- râdor , que seja. csc]o.reeido ; mas, ai foss..1 
pieae~ o africano liberto é pnysicament-> inca- e:.:aeto o que este inglez hurna.nitario pensa, o 
paz como tmbalhador util. Para confirmação llllperador não seria simplesme11te um homem 
desta conclusão lembra. a decadencia completa esclarecido, seria pl·ovidencial; pois, realizanio 
dao planlayões de café em Jamaica, em conse- já no Bnuil os seus votos, elle concorredà para 
<tuencia da aboli<;.ão da escravidão. DGata modo, a felicidade e prosperidade do Ceylão. 
estabelece que no Brazil, ac tualmente o paiz Continuemos, porém, a v ar a opinião sobre 
maia productor, pois ~oncorre com a metade da e~tos pontus de outras pessoas muito conhece
producção t~tal do mundo, e que depende in- doras do Brl'Zil. Vou lembrar-vos um traba.lho 
teirament.c do tmb!llho servil,. as colb.eitas de- p11blicado no J orn<>l do~ Economistas pelo Sr. 
vem diminuir, si não talvez desapporecer. Ha Dabry de Thiei·sand, enc:.rregado da negocias 
pouco levanton-se grande discussão ácerca da da !ta publica Franceza na America Central. 
qaeslão ~ervil, sendo o governo dirigido pelo seu E' um artigo do principio deste anno, em q11e 
esdarecrdo 1mperador (lcct by its enlightened as condições do Brazil ello julgadas com uma. 
emperor) favoravel ã ma.numiseão, que ó vchc- cxo.otidão que dev~moo admirar (lê) : 
mentemente contrariada pel?s ~~endeiros. » « o desen~olvimento e:s:traordinario da pro-

En Ira o autor na aprectaçao . do tra~aUw ducçãa de i877 em di&n te proveiu de uma ea-
(orçado em Java, c conct11mdo <fu : pecie de allucin~ção que se apodero11 dos lavra-

« Estas difficuldades ligadas ao trabalho em dores brazílelros quando em 1874 o ca.fe foi 
Java e no Brazil, exercem uma tendencia con- vendido por preços de que o commercio jamais 
stante pa:·a a reducção da sua producção e, cogitára. ,. · 
a~Rim, ao passo que ost~ diminue e que o con- u autor enumera. as províncias que prodllZem 
sumo no mundo augmoilta, chega-se forçosa- café, o accrescimo ~le prodll~ção que ~nu~dou 
monto ,, esta conclusão : O Ceylão e 0 sul da os mercados e a balXa occas1onada prmetpal
{ndi~~. "''l'idamente tornar-se-hão os paizes ode mente pela auperabundancia do café brazi · 
munJo os mais valiosos e importantes na cu!· leiro. . . 
luro. o prodo.cção do café, c olferecerão cada « Infubzmen~, ~~ntinua o autor, a fonte '!o 
:'nno vnsto campo pat·a os capitaes e empl'ezas tantos lucros nao e mexg~tavel e. tal voz 18JII. 
mgloz:ts. • de bem curta perm:menC;'a, por Isso que a 

0 Sn. RATIBBONA :-E é a. verdade. extin~çã:o do trabalho sernl não pa.Sia. do nmP. 

O StL F. BELlSARIO : - Cito isto, se
nhores, para mostrar como se conhecem as 
nos>as condiç~es, qua.es são as esperanças dGs
ocs productorcs, como observam o nosso co
tado, como estão attentoe ás nossas diffic uJ
dade>,cOmo contam com ellas,e como nàs,a.ggr"" 
vando o nosso producto (é este o ponto a que 
quero ch'egar), contl'ibuirno.s p:.tra que se rea
li~e aq uillo que alies desejam. 

Quando começamo< os nossos estudos de eco
nomia politica nos enlevamo• por esla.s harmo
nias economicas que embalaram a nossa moci
dade; e na ver~ade ninguem naga as harmonias 
economicas. O productor de café no Braúl ê 
in te ressa.do em que o produ~ tOJ' do tdgo na 
America prospere; quanto mais e!le prospera 
tanto mais barata nos -vem a farinha, e tanto 
mais compra café ; elles tambem são in te re•
sados em que. nós produ~amo> b;stante. M <s 
não acontece assim com aquelles q 11e prodll
zem o mesmo gen~ro : estes estão á espreita 
dos mal;s que affiigem aos outros : estes 
estão vendo as pr•gas que perseguem ew 
cada psiz os productos aimilares, "" difficul
dades eom que lu tam ; estes não pódem entoar 
os hymnos , que tanto nos enthusiasmaram 
quando começamos a estudat• as harmonias de 
que fallei e .que Bastiat tornou celebres com
pnrnndq-!la com as harmonia• da creação e da 
cupola celeste- creli enarrant gZoriam Dei. 
s~n hores. h~ alguma. co usa. que pôde solfrer 

reparo nas· palavras que ~cabei de 1~r. O es
criptor diz que os fazende1ros contra.rtam abal'
~mente as intenções do uo~so lmpera.dor. As 

questao de tempo. ~ 

O eseriptor entra em alguns pormenor~s da 
questão servil no Brazil e diz : " Os negros, 
como é geralmente sabido, sejam GBcravos ou 
livres, nao silo trabalhadores, mas, pelo con
tra.rio, indolentes e pr-eguiçosos. A 8Ua. eman
cipação, portanto, não poderá dar outro .re•ul
ta.do que não seja dirninuiçã. r do trab~lho. » 

?ara. eonôrmar a sua. opinião não ao a. este 
respeito, como •obre o. introducçiio de cul~• 
(que o autor receia antes aggravar do que re
mediar o m~l) e a immigração ~uropea, cita as 
palavras do rela:to:io de um do•. ultim.os s~cre
tarios d~ legaçao 1ngleza no Rio de Janeuo, o 
qual diz : " Pooto não tGnh&mos feito estudG 
profundo deste diffi.cil problema eronomico, 
conjecturamos que, seja. como fór, o período da 
transição do capti leiro para o trabilho liTre 
terá de ser mui perigoSQ e e~ girá providencia.• 
sabias e energicas, afim de impedir que o fa~to 
tome proporcões de um.~ cataatrophe J?.S~lO
nal •.• .A.s custoaas tentat1vas para attl'abir un
mif!'ração européa têm sido mallogradas; com 
difficuldade o lmperio recebe annual.mente al
gumas centenas de por~uguezes a italiano•. A 
introducção de cules chmezeo encontr.1 nume
rosos obstaculos e, além ds ser considerada pe
rigosa., só iml'erfeitamente remediará e. dimi•. 
nuiçã.o do trabi-lho. ;t 

O escdptor e:.:plle os methodo~ ào cultura 
é eomo os terreno• virgena, depois de algun
a.nnos de colheitas magnifieas, tornam-se ex
hausto!l e m gem a mudanc;:> da cultilrf. elll 
busca de novas ma tias ; falia do perigo e a q11e 
de -1.860 & i87 4. esteve e .. posta a. 'b.voura do ea.fé 
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pela. prags que então acommetteu oa ~afesues e · po:ém, tendo, desde então, contribuido par~ a 
que ainda eriste, e eonCI11c : ba'"'' dos preços_ d~ cafo, do me>do a torn~r a 

cc·Em re•llmo 0 est!\do da cultura. do café no sua _cultura quas1 Lmprofieua, procuraram o• 
Bralil, por brllhante que ora sej•, afigura-se cultlVadore~ creat• outrJ.s_ !hnte• de producção ; 
pouco tranquillizador, tanto mais quo as di- e, çom ef!elto, começamJa a appareee! no,mer; 
vidas do. imperi.o siio onerosas e será. difficil. cada vat·1os productos ~ov::s de Ceylao, qu~1 
proporcionar â lavoura os recursos que lhs fal- todos ~e. excellente _quahd:JA!?, provando _ass1m 
lecem. Admittindo se logra substituir pelo a _fertdtdade do solo e o c h :ma e~plendtdo do 
tra.b.Uho liYre o tra.balho tservil, aquelle será. pa.l7.. , . . . 
mais custoso e produzirà menos. De todas estas ~.O ch~ foto pnm;nr~ producto a appa.recer, 
oonsiderações deN·se concluir que 0 Brazil e Ja o chà do Ccyho e cotada na merc:>do de 
entrou eru periodo critico de progre~so e que Londres,, e vende-se em grande quz.atldade na 
este magnifico lmperio, ao qua.L desejamos tod~ Austraha. . . . , _ 
a sorte de prospll'!'idade, se :\eha ameaçado de «Doa -outtos artigos,_ cult1vndas em gtande 
terrível crise ecoilomica, que ha de onerar com es~s., desta~a:se a c_hmchorrs., ya~~ _a prcpa
todo o seu peso a agric11ltur,1, e, portanto, a re.çao do qlllntno, cuJa: producç.ao JR mflue no 
producç[o do café. ~ estado dos mercados do mundo. 

Entrando uepois uu apreciação das pcobabi- « Merec~m tam?em me_nção outro_• prod<tcto~, 
lidadel de modificação nos pre~Qs, o escript~r o c.l~do.mú, 0 . caot10, 0 . gtrasol, o ClD.~momo, a 
diz 0 seguinte, com 0 que põe t~rmo ao seu gomm~elaattca e a no~-moscad~. _ . 
trabalho: ,« E para _not1r_ que os mate antigos d1~ 

tr1clo3 cafeze1ros isao e~actamen te os que mat$ 
« Numerosos quaes são hoje os factores que estilo prodazindo estes artigos. , 

~ervern de orientação ao neg-ociante, mui dif. Fallatoi depois em um conselho do nobre 
fiei! nos parece prever com alguma. certe>'' o deputado pelo Rio de Jaileiro sobre a. mudan~ 
curso q11e terá. o meree.do de seg11ir. · · Ape"''!' de cultura, e talvez poosa convencei-o do 
disto, levando em conta as molestiru; que q uasi quanto estas questões de cultura silo impe
em toda a pai' te têm acommettido as plantações riosas e inherentes ao Jogar, q u:.nto o homem 
e as difficuldades com que jã lutam os planta- se acha ligado ás cond :ções do solo de modo a 
dore3 do Bra?.il, e que terão de augm~ntar com não poder dominai-as. (Apoiados.) 
,._ e:xtincção do braço e•cravo : ponderando que Vejam os nobre• deputados como estes es
&8 plantações feitas em 1874 nessl paiz não eriptores chamam a attenção dos intoressados 
tardarão a esgotlr-se, e dado que, como e pro- p ~ra as condições do Brazil, para as lsu:~s di
vavel, a área do consumo se alargue, é liettO fficllldades; como procuram conhecer b~m 
presumir que os pt•eçoa act·lacs, depoie de se essas condições, c eômo so alegram com as 
manterem por algum t~mpo, subirão de novo.• difficllldades natura.es <J.UO temos e aquellail 

Senhores, dei-· vos o trabalho de ouvir ler pe- que vh·emos" ter, com a nossa imprevidencia 
daços tão longo.s, e que tah'e2 f,,tig•ssern o. G mâ poli tica fi.M.nceira. 
vossa attenção (muitos não avoiades), para. Eu vcs disse que exe.minarh. tambem s.s con.
que yejv.is bem como as nossa$ condições são <lições naturae< da producçM de outros paizes. 
bem a'luilatada.s. Fal-o-h1i rapidamente, pcis vejo qury não devo 

Todas as noss_as difficuldades, e at~ nquellas s.largar-me, isto vos fatigMia. (N lfo apo;a
que nos vêm do onus da nossa gr~nde divida e dos;) 
obstam os auxilias que exige nlavO!lra, são per- O maior concanente do Brazil é em primeiro 
feitamente .apr~ciadas. loga.r Java. . 

Um illustrado agricultor me citou ha deus Java e:tpoNOt1 no anno de i8i9 a 1880 
annos um artig-o do Ceylon Obseroe,·,jornal que 77.505.388 kihg-ra.mmM de r.afé. 
se publica em Londres, dedicado aos interesses As condições deste paiz são excepcionaes. 
dos agricultor~s de Ceylão,, no gual o esc~iptor, A cultura alli é feita po~ um methotl.oque imita. 
vendo.o desaru.mo qils allt.haYla pela batxa do quasi a escr:~vidão da gleba. 
caro; oc~oisionada pelo. grande producção do O indiúduo <[llG cuhiva ê livre, runs recebo o 
Bl'&2Ü; d.i~ia. oos seu; compatriota.s: Balaria que se lhe impõe, e tem de satisfazer por 

« Não' desanimeis, por maiores quG sejam M si a toda< as suas necessidades. 
diffieUldadeti''Com que lutais neste momento,con- Na cultura ha dous aystem&s.: ou o Estado a 
tinua1, persisti ; a prosperidade da Brazil é pas- dirigs directamente, ou ella se faz po1' meio de 

·:·sageira, as diffieuld~des das condiç.ões do tra- familias a quem so distribuo um certo nume~o 
balh.o •~rvil.,. cuja . mudan(}~ é imperiosa, llle de pés de c11fé. Este numero é tão diminuto 
trarãopertll!'bações que hãoderasaniros vossos que nos mostra. quanto é imperfeita a1uells. 
prej uizós, afastando aqueUe coneurren te . » cultura : são 650 pés pat•a c~da f~milia. No 

Vou ler "inda um pedacinho, por onde se vê valle ·do Parahyba, que conheço lll.elhor, um 
como esta concurrencia as prejndica, e corno tr,cbalhador trata de qu&tro a seis mil pés de 

'Se prapuam para fazer-lhe faee. · café, cultive.ndo ainda cerea~s paro. o seu sus-
E' do Europea.» ,l{ cii~, de 24 de Junho, e vi tento. . 

trom•cripto no Cor,·eio PauUstaJiO, j ornal que, O café colhido é entrçgue á companhia hol
de par com a politiro, se dcdic~ com vantagem landeza, ao Estado, na. r~zão do 26 florins por 
aos interesses agricolas : 62 kilos, e " companhia. vende-o à razllo da 55 

<tHa _cinco annos a traz, toda a attenção delles e 56 Jlorin ;, isto é, pelo dobro. Em .um escriptot' 
(dos plantadores de Ceylíio} concentrava-se n \ iD.g-lez acho o preço de 17 sb:ilings e 6 p1n~es 
cultura . .do ea.fé. As grandes.~ 1fra.s do Bra.zil, • por quintal. 
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Procurei conhecer bnto. quanto me et•a pos-' vinho. principalmente d~ IJarat·:za espantosa da 
sivelea•e Lrabalh.,.dor q_ue noo fa.z concurrencia.; alimentação. 
não íni a .llwa,mas os Vt nos portos da Holhmda, Os trabalhadores alimentam-se de dous ge-
noli·vapores que ;'ara alli navegam. neros principalmente; de uma cspecia de 

Essa população ó eJCtrem >mente doei!. E' de milb.o a que os inglezes dalli chamam mggee e 
estatura menos que a ordinaria, o o seu de àn'O:<. Não posso be1u compreh.ender como 

oemblant • despido de barb~, da-lhes u""> appa- é que, alimentando-se dearrO'~, aej"-mJ•obusto•. 
renci~ infmm. (Apoiados.) E' unn '(uestão <tue proponho 

São, como disse. doceis, subtnettem-se com aquellcs que d'-s~jam os chins no Braúl. 
f~cilidade ao tt•abalho. Perguntei, porém, u um Mas paea mostt·a.r a barateza do trabalho 
holla.nd~~ •1ue tinha feito fortuna. em Java. 'lual basta dizer que com o •~lario de um dia podou• 
o meio dü obrig~l-o• ao ·trabalho. desde <tne viver uma semana. Não ha. irabalh.adoi' no 
muitas ve•es o sala.Pio não seri:~. sufficiente para mundo n 'stas condições. (Apoiados.) 
isto. Estavam submettidos a um regimen com- E convem notar ainda que o salario ó cxtre
{lletamente igual ao da escr~vidão, sendo com- mamenta moJico. Unl escriptor diz q1<e a eco
pcllido ; por oa.stigo~ corporacs ~ · nomin do s:.t.lo.rirJ de algumas aema.nas dá. par;.~. 

IstO e 0 trabalhO Obrig-..\\Orb, OU anteS ÍOl'• 0 ll'il.baJhadOr indianO Viver muito• mezCS IH) 

çado. Mas os que se aproveitam deste tl'a- se" paiz notai. Vou .ler as prop•ias palavra~: 
balho contam gt•ande.s vantagens, porqu,.nto « Isro é devido em parto li. e <pantosa b&nitoza do 
e ÍuesgoLavel, a população S ntlo ÍlillllBllsa. alÍillento· (t[u; ·wonder(ul d~.ec:.pne•• o( foorl) 
Sô 11IDa daquellas ilhas, Java ou Boméo, em seu paiz natal, o que torna possh>el vivet• 
não me bmbro agora, tem 15 milhõ~s de muito; mozes com a cconomi~t de algum~• se
lauitnnt s, de modo que o tra!>:tlh.o é abun- manas de trabalho nas plantações do café. » 
dante e baratis•ímo , s9ndo o salario mar- . O hVJ'adút' ·de Ceylão nao cultiva senão e1fri, 
~ado c dctermin.tdo sômento por a.q u•:lles que ·. sendo o milho e o arro•, alimcato dos tra.halha
pa.go.m. dor,$, excessivam•nte lJarató c abundante, toda 

Entr~t~nro <i tão defeituoso este eystema, que a. sua atte'!çã:J está concentra&> no café, que 
Java não tem podido augment~r a sua pro- eucon tra ope1·arios a von ~ad~ '' nM occasiõcs 
ducçao. ne ~assarias. 

O outro concurrente 6 Ceylão. Não prociso dizer 'l. oanto isto o itnporLilnte 
. Senhore>, Ceylão occup~ na.producçilodo café p:tra. a lavoura d~ cafe, e neste ponto não ci
logar impot·~aute, pois cxpo1·t~. annualinent~ do ! tarei só o que encon~roi cscripto, mas as infor-
60" 65 milhões ele kilograwrna.s. ' mações lJUC pedt ao uo~so digno collega por 

Vou resumir no JnrJuor Jiumero do p:tlavras e S. Paulo, q.ue vi~iLou m1uellas regiões'e qne 
qu.c devo dizer nos nobres dsput.o.dos e promotto sinto não queira tomo.r parte nea\e debate, 
Sll' muito breve, porque receio s·~tnpre iuconJ- (Apoiaclos.) 
modal-os com C$tes j>Orruenores. (Muitos Hil'o Em um3 fazouda. onde se e;perava colher 
apoiados.) . 20.000 arrobas de café, o nohro deputado soube 

Eis como uu• """dptor não ingle~, mas fl·dn- 'Lue ushv.un colhendo 700 lrabalhadorM ! Em 
r.et, aprecia :ts coudiç~3s de CeylãG (lê): S. PaulG nas mesmas cJndições teríamos 80 e 

« Solo muito rico, clima faveravel à. c\lltura no Rio de JaneirJ uns i20. Mas <)uantas nu
rlo c.tfd, h'<~balho a:!tlndante c por baixo pr~ço, tageHô não tiram elles disto 1 
nume1-os2~ vi<•s de transporta, capitaes iuesgo- Aqui, COlllO não temos o tral.uihador a noss>~o 
taveis, nada falt~ :1os agricultores destas r"- dispos1ção e só contRmo• com o pcssggl fixo que 
giões, os quaes, alem disto, reconheceram a poss uimos, começam~• a colher o cafe vorde e 
necessidade da caHuril esseucialmente scien- acabm10s ~uaudu elb ea t:i S3cco, isto e, come
titica. çamo.> na ep~ca em que perdemos muito com o 

« Só podem tirar pro1•eito como plantadores verde 'l ue. se e•trnga e a.c~l,amos guan<lo o café 
de café, escrevia em 1880 o Madras Time$, tem ge1·m1nado ou arr11in~do, po1s \.em cabi<lo 
o> h1mens que á intelligencin. reunern. es- no chão, debai,;:o das arvores. 
pirito industrioso , m2thodico e perseve- !'!' tàrJ grande. a <liffer~nça que uma _arroba· de 
J•anle. . . cafe apanhado nas cond1çoes dG perf.nta ma.du-

" Desta convicção teu1 resultudu que em reza, qu1ndo· se pó~e bem despolpar, dá ac
parte ;~.lguma do mundo a cnlturo. do café esta tua.lm?nte, com a ba1xa d • preço, de 8$ a 8$400; 
tilo adiantad.1 como nesta região e os s~us me- uma arroha de café apanhado no chão, ma.n
.tllo<los p(ldern servir como :;rtia a todos os ou- chado e já meio grebdo, não póde dar mAis de 
tros paizes. » . 4$ a 4.$500, ist0 é, metade, aind 1 mesmo bene-

As condiç:íea de Ceylão, co,no aca.b~is de ver. ficia.do por boas machinas. Dahi conclu~-se 
s>o as mais favori'veis. Elles te.11 tr.Il.lalho ba- par•a a vantagem de Ceylão, onde os faz~nde1ros 
ratidmo, facil e abuuda.nte. poosuem a vontade trabalhadores para colhe~· 

Procure[ indagar nos escriptos que pu do exactamante na o~casião opportull1. 
con·sultar qual era exa:tarnente o preço desse Com,o fallo perante mmtos Srs. deputados, 
~r3ba1ho: mas, confundtndo-o muitas v-ezes com que tom la•oura de can.na e ~ conhecem 
outrM despezas, t.·ansportes e engajamentos, melhor do que a do cafe, faret urna com
dão pude chegar a apreciat· becu qual 3 verda- paração a J·csp'Üo dessa lavoura. O qne 
radeira irnpol'kmcia do salario. acontoco ao caía é o mesmo que se di COJU 

Pos;o entretanto dizoc qae o tt•:.balho ô ba- a ca.nna : começamos a co~t.>.l-a verde 11ara 
'rati.sailfo, JlOi'quo pur" ~os~ra.J' e>sa bai·utez3 ·acabar. <[uando estO. P:tssada; isto tam~e~ pot• 
os oscrlploi'éS que con~ulte1 dLZem quo ella pro- falta de l'essJ:J.l suf!ic1ente e de machintilmO; 
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que permitt&m fazer-se a 1111fro na época. ma.is 
favoravel. (A{IOiados.) . 

Agoro. vamos a lllil outro ponto. Quaea são 
aa condiçõas destes noseos eoncurrentes em re

ato<ioa impostos ~ Peço a attenção da. C8.lll~ 
para eote &Soumpto. 

Ceylão é uma. colonia ingleza, não faz as leis 
po.ra si, recebe a.quella.s que a Inglaterra lhe 
Impõe. Pois bem, a Inglaterra trata aqU:a!la 
colonir. eomo nos .oio trstamoa o3 noasoa pro· 
prioa con.eul.adios - EUa e~t~>belcceu vapor e• 
aLil!tenta.dos pelo governo para o transporte dos 
tra balhadorea, por preços r eduzidos, porque, 
corno sa.beia, essea trabalhadores não ficam na 
ilha, vão e volta.n para o continente. O imposto 
8 tão modieo que vos ha de admirar. 

A reapeito de> imposto na India em geral, 'Vi 
emllmlL citação do Sr. Fonpertuis, eaeriptor 
do Eoonomista (~ance:r, em um artigo de 20 
de Maio ue 1882, dando notieia tia. obrs do 
Sr. Cunningh.a.m, juiz do b:ibunal •upremo de 
CalcuUé., o seguinte : 

c O propriet&rio territorial paga. mais ou 
. meno• de' 3 a 7 •/o do imposto aobre o produeto 
bruto ·da: terra. . • U mo. voz pago o imposto ter
ritorial, o c9ntribuinte indio niio é obrigado a 
pagar senão a ta.u de 7 dinheiros que o con
sumo do sal lhe impõe; e póde-s~ dizer que 
em ~uwwa. é o homem menos tributado do 
mundo. • 

lato se Nfere & tOda lndia; mas q nero mos
trar-voa euctamente em CBylão e no sul Ela 
lndia qu~~ol e o imposto que paga o café. 

Senhores, na. obr-" que já. citei do Sr. Bnl, 
vê-se q 01e o imposto em Ceylão era de 2 rupiaa 
por acre de terra plantada. de café. Uma rupia 
vale 1$. E~te imposto, porém, foi substituído 
pelo d~ exportação, paga.ado o ca.fé oito annas 
por qnmtal. · 

Alêm de ter proeurado eonhecer bem o valor 
deata.! ~s. que · o não temfi:.:G em toda a 

· lndia., em livros especiaes, tomei informações 
com o nosso disfulcto collega a que jâ me re
feri. 

Senhores, oito annàs são a metade de ama. 
rupia e represente. a quantia de 500 r~. A 
rnpia difide-se em i6 an.naa, de sorte que um 
qUlllta.l .de café no ~ylio paga de exportação 
500.re. Um quintal de café na. Brazil paga de 
2$800 a 3$. Maa !>lo é 91ta aó a diifel'olnç1. 

grandes prodnctores,nm em terceiro loga1· jus· 
tamcnto ·a Americ~ Central, cuja• coudiçõe• 
.de orga.ni1.aç.i.o se a.pro-.:imam rias nos••~ . Vou 
ler a orinili.o .de um escriptor 8Gbre a America 
C~illra e prineip .. lmenl.e sobra Gutemah, o 
mais importante desses pnizes, não aó pelas 
IUS.S COndiQÕOS SOCil.\06, OC>IIIO peJa prOdU.CÇÕ.O d~ 
c&íé (lê} : . 

c Cli.nas dos maia variados cham-ae . re
unidos nute magnitico e rico p11.iz, cujo solo, 
extraor~)lariaínente Certil, é proprio para a 
cultura tanto daa terras temportlda.a, como do.s 
quentes.» ·· 

Em seguida. e-.:paa como ha. 30 annGs o café 
era objecto de l~n:o & como hoje a cultur.a te?l 
"ugment&do na proporçãe> a. mats e>:L•·aor 1Lila.rl<lo 
chegando a e"portar em um tnno 30õ,OOO quin
laes de oafé . A cultu•-a alli j á se approuma 
muito do que virá. a ser no Brazil; o8 plantado· 
res da café lutani." com difficuldndes notaveis 
paro. a.cquiaição de ~r:.balho. 

Prefiro ler a• proprias ·palavns do e3criptor 
a que me refiro. Residindo nesse legar, sendo 
eatrang •iro, e portanto isento de preconceito•, 
deve avaliar bem. H& ng que diz muita co usa 
que se assemelha on virá assemelhar-se ao 
13raúl. 

• Não faltnm braços à GU&tam.als.. A popnla • 
çã.o indiana conta mais de milhão de indivi
duos dos dous sell;oS, que occupam q ua.ai sós os 
elevados plana.! los do inte~ior. os gr md !S de
partamentos dos altcs ao norte, e de Suchite
pequez ao aul, e fornecem á. agricultura quasi 
todos os operarias que ella neeessita. Lamen
tavelooente este• tribalhadores, doceis e robus
tos, enjoa desejos se têm mantido mui limit!!.dos 
e que 11il0 hoje o que eram· h~ t res aeculoa, 
preferem na m:J.Í,or parte cons9l'Var-8e ila ~ua 
aldeia e eàif;ivar para o aea s11stento um pouco 
de milho e de agarico a transportar-se para 
011tra loCalidade e alugar o aen trabllho a. 2 e 3 
reaes por dia (o real equivale a 60 centimos, ou 
240 rs.) 

Vi ha poueo_nu eota.çõea da Europa que a 
primain qualidade de caCe elo Brazil (good 
~r&~} era :~da em Londree por 42 a. 43 shil
liliP; ad 'paaao 9ue a. primeira qualidade de 
Ceylão (planta« o") ara cotada de 85 a 05 
slíillinga, de modo que valia. j ustamente o dobro 
do caí& do Bra.zil. E nlo tica só nisto; .aa gran. 
<lea quntidadas do Bra~il sio inferiores ; 
Ceyliõ, pela.e ra.zões de colheita. e entras, só 
Mpol'ta oaféa superiorea. Portt.nto, o imposto, 
que já é de cuna eada. parto, torna-a& re&l

. menta de 1/{2 elo i mposto do Bt&zil, sem se 
a.ttender a.inda á desigualdade de quantidades 
·ruins exportaiaa por nós. 

Acabo de citar dou paizes gt'a.ndes produ
ctoreti.Nlo posso oceupa.r-me com muitos deta
lhee, · ~ praci•amoa . s~ber as condiçõea de 
:;.-~· q aieeaitlhara ao noiiiO, eomo são . 

:• Aiieriea centrai. nepoií dOi~óW> 

c: Demais o8 chefe o das aldêu que po1.11uew 
\err'l-s propriiOll . para cultura empregam tod01 
os esfor~o• para con&Grva.r · cates optimoa t.L·a
balhs.dorea. que 011 planta dores, sobretudo os 
da costa. aó com e.s maiorea diftieuldades e a 
euato de verdsdeiroe eaerifieioa podem obter. 
Si a. plantação tico. á curta. distancia de um 
centro da popula.çllo indiana, mais faeil ó o.o 
propriet.ario graogear braçoa; qu•ndo, poré01, 
se eonstiLue uma. fazeuda sem que em certo raio 
•e deparem algumas povos.ções de índio' (pue
blos), é indLspeuaavel empt•eg10r age•l te a a~pe
ei~es e reerutadorea,que vão a.l!í 20e 30 l cguas á. 
roda da. fazenda, o aproveitando-s~ d~ pa.ido do 
indio pela aguardente n~ occasi~o da! sus.a nu
meroeaa testas religiosas, cm<Jrests.m-lhes, por 
intermedio do alcaide, g,o.e nãe> d1ix10 d9 lucrai' 
com taea transacçlSes, 30 >\ 40 piastrat por famí
lia, e, all8ignado o contrato, COildoz•)m-n'a. para. 
" fazen:la., onde é estab"l ecida. com o nome da 
colonia e receba um rancho (casa C(lnstrui:la de 
sapé) e &a mais d t s vezea terreno para o plantio 
de milho e de legumes. O chefe da f\milia e oa 
filhos adultos reeebem alem disto sJ.la.rio de 2 a 
3re~s... .· 
~ E' facil eompr ehendêr o embaraço do pi'~ 
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prietario que, além de J,>Ct'tbr o valor dos 
ndio.n.ta.mentos, ~e a.eha pr1vH. to rouita9 vez.<!s 
de oraço~ na quadra da colheit.. Quo. nU. aos 

·tr:.balhadores de transiro, denominados- qua.
drillleiros, nunca ba certeza de os encontrar 
em nuwe~o satisiactorio, e :>s suas exigencias 
~ilo Qm geral enormes. D.t,lui provém que em. 
muit.as lavouras fie.-.. perdida e .• da anno a quinta· 
parte do. eolhait~. Quantas devem ser aõ preoc· 
enpa,õos dos plantlldores nestes paizes onde é 
mister lutar incessantemente com as invasões 
da vegot .. , ão, podonJo ... cad~ pas•o ver i.rre· 
mediavelmonte c<,upromettido, vot· falt.1. de 
b raços, o fructo do tr:>balho 'I 

<1- Nem é :>inda to.do ; os capitalis tas e os 
b"-nqueirot:;, con hecendo a situação incet· t • e 
precaria do :a.grioultor, 2ó com g-rnnde de•con
fiança lhe fàz.ew emprestimos, à taxa de i 
<\ 2 o/o ao m ;z, sero contar cert:>s condiçõ~s 
de v<mde., mais ou menos duras, a que estão 
sujeitos os de.sgr,.Çados plautadores. 

c Em !MS condições a agci: ultora 'nifo póde 
olasenvoh:cr--se. C,urnpre que tão defeituo•o 
systema seja modificado e que o tr:J.balho s~ja 
r;,gultdo por leiB e in>trucçõcs s:>bias o aquita
tivae, asaim para. o propriet~rio como p:u-a o 
trsbalhaJor. ~ 

Eettts so,·ão as condições do BrazU •i o tt·aba
lho vier a fal t.ar repentinamen te. O eaf.neiro é 
um nrbusto que não ~e reproduz annualmente ; 
a plant:>ção do c3ofé, póde-se di_zer, J:lrecisa ter-: 
ra• Yir, coa. Em todos os pMzes do mundo, a 
excepção d.e Ceylõ.o, que cultiv~ ten·ae virgens 
c ut il isa ~ambelfl tcrra.<s já cultivadas, ie<b3 os 
p~oductores de e:> fé sô .. trabalham em terras ~ir
gens.; nlío pensem que somos uma exccpçao a 
es•e reapeito. . _ 

Idem do cnfé de Java -: 

188'; 1880 
$16,81 $22,62 7/12 

1879 
$24,14 

Vê a camar:> a immensa d iltereuça de preço. 
Mas pOriJ.UP. e isto 'I Nós irrito.Jn~nos no lkazil 
com e•sa dilferenç~ , mas não poder o mos, tal. vez, 
venc ;J.a. 

Isto depende muito d:ls condi~ües eapooi.ae~ 
do p~>iz, dn quàlida.tle de c~fé que olle produz, 
do trato ((UO tem e ató do gosto especial doa 
conslllll idot·es. Notei na Europ3 que o preço das 
melhores q ualidadc• de cafe do Braál apmxi· 
ma-se do preço do das melhore• 'l ua.lidadea 
htrangGirt~.s; ma~ em ge1•o.l o ou.ropeu. u.ehet. que 
o nosso earó t ·,m um gosto mui to accen tua.do. 
E" o que os ft•,mce7.as denominam !JOÍlt de tct'· 
roir, que noo <1uor di1.er gosto de torro., mas 
g-o•to e~pecial de owa cerea localid~de; ú o 
mesmo que na. lng lalêrrn so •lenomina. bra.•i.
licn uuta, gosto especial do Brazil. E' um ro
bor q ue Q& europeus não aceit1m; por isso pL'O
cura.m o nosso ca despol,>ado, que não tem b nto 
o~so gosto p1·onunciD.do; c ó r azão por que pre
ferem o cafê d~ Santos, cujo sabor li menos ac
cantuado ou mai.-! suave. 

Além diseo, ei nas qualidad3s superiores o 
nosso ca.fe teat um pt•eço qu.o se aprolti~.u aoK 
das boa• qualidados de outros paizes, nas gran
dea qn1nlidadee_, no.s inferior s, q_u_e si!.! no que 
exportamos maiS, os pre~os são multo ditferen· · 
teo, e oa i mpostos nos esmagam e nos arredam 
quasi dos mercados. 

Eis, pois, senhores, quaos si.o (l.S cond1çõea 
de UlXl sólo analogo ao do Br.lzil, em lnta com· 
difficuldadea de obter traballtado_r~s. Apez·u 
dislo, o ir~balho é pago alli na t•azã.> de 240 rs. 
}lOL'dia! 

Não oecup~rei mais a attenção dG cn.mara 
com e.•Ce asaumpto. Vejamos agora os ;trandes 
oLstacules que encontra o nosso café na E~rol?"· 
Eu disse a respeito de Ceylão qu~ o. pnme1ra 
qual idade d 'care d~ss ·~ pai• Yenilia-Se peJo du· 
pio da primeira q t:alidade do Brazil; de m_odo 
q ne· nos encontr:unos n<1a U1ercados consumtdo· 
1·es um grande obstaculo nos impost<ils de con
sumo, pois recab.a sobre o nosso cafe na r3-ZIW 
dupla, visto que e• toda. a parte é pa.go por 
peso~ não pGlo valor. A' stm, send.o Gm França 
o imposto 156 fr3oncos p~r 100 k.ílogra ruma~. 
este imposto representa par:> . as ~lualldade; 
do Bnzil quasi o duplo d l &t:> quantla pora n.s 
gran<ies •1uantidades do nosso cafe. 

Jâ que noa oecupamos dest' assumpto, v~u 
citar o> impostos q_ue paga no. E.ur.Jpa o caf!!. 
Bm França; 100 kllog. de cafe pagam 156 
francos ; na lt:llia, 80 l irJ>..< ; na Austria pa
gavam at~ esl.e anno 24 llorins, m:ts cll~ Março 
uhimo fo1 elevado o tmposto a 40 fionns : na 
Hssp~nha, 50 pszeh• ; na Allemanha, i7 i J2 
pfenings por 1/2 ki log. ; na Inglaterra, 1 1:2 
pen ny por libra ; ~a Belgie."L, i~ francos c 20 
ccntimo• por 100 k tlog . ; na Su~ma? Norueg:>., 
no; ra•ào de 36 francos por 100 kilog. ; no• 
Estados-Cnickls, paga sobr e factuYa, ~as <!M

rcspondo mais o u monos a -12 "lo i n:~ Su1ssa pagu 
ap&nas 3 fr.,ncos por 100 lnlog-., o que sn 
p6de considerai' livre, b:-m cerne na Hol
l~nda. 

Na HoUauda nllo ha impostos do a.If•ndei!~-. 
os prot~ccionistas :>!li não podem. Vlver. E 
um povo exclusivament~ commerclllD~c ;_ ell~s 
q rret•em ser os intermediarios do mundo mts1· 
ro, queNm Íàzer s6menta ~ oommerclo.! tr~ns
portar, não pt·~co.t:am outra causa.; sao .ne.~ 
cianto.s; ou capttshsw_ Por eauaa da ll'_lodtCL· 
d~>d~ d ·s impos tos, a Hollo.nda .o a B;lgtoa. são 
os dous pai r. e o onda se bebe ma>s. cafe ; ·foram 
08 paiz •• d"- Europa em que vi o us~ do ~fé 
mais generali~o; não ~•o só oe operonos 
das f~bricas quo ra..em uso delle, e tambe•.n 
a população ru.ro.l; bebe-;e alli . quasl.tanto 
café como em geral uo Brizil, isto é, não fnl-

Não pense a cama,ro. que i.&. to. se dá ao me~ ~e 
da Etiropa; nos Est9.dos- Cmdos, onde altas 
su aceita bem o nosso e;~ fá, " di [er~nça de 
preço ó dJ n:esmo ~odo . extraordinatia, Por 
amor d.\ brevidade Cltaret somente o segutn· 
te (l€} : 

Preço médio 
York: 

l a.ndo· das provincial! produetoras deste ge
do café do Br~>Zil e1u Nova.-

neÓ~·~,-a obserl'a.ção feita pelo nobre deput!ldo 
que me precedeu e ser O C{l.fé eE;traga:d.o pol' i88i 

$i2,í1S 

"· 
1880 

$15,12 
rv.-16 

1871} 
e-14,84 1/2 composiç"l>ca ostrllo!!.has. . 
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N<m SClllpl'C estas eomp<HÍÇÕCS sib feitas por ' veis p«ra a producção d ·J café, goza ainda. dessa. 
fro.ude , O europeu não dispens::>. a. cbical·il• no v~ntagcrn. lnfcli•xnent•> o terreno ap,opt•iado 
café: entrou no seu gosto e é tão indi.>pensa.- . a eSSl plantaçãonaquella. província· é compara• 
vcl como entre nós o 2ssuc:ar, A isto nã:> po- tivrun:ente restricto, não só por que os bons ter• 
de:nos chamar fal&iúcação : mas as mcam.as renas slo interrnediados de mãos, ma.s ainda 
fahifu:a~~es '?'.00. nos devem c•paritar, pois quo 1 porque pela condição do clima nãp são proprios 
no _Bran! ~ol~~ficam-se os p:oductos europ o";S ; :gara a.phntação, por seraxn .suje!l~s · a gelda~. 
o .nnho e !a.lsificado na matar escala.. (Apo•a- t<m todo o caso "l'aut~ de Santos o mais fa.vo-
dos.} ra vel. · 
~as a t•espeito do café, que soffreaqui m esmo No Rio de Janeiro paga.· se nctnalmeut·J· o 

f,.Is,fica,:ões, vou apreaenla.r um exemplo ca- imposto na razão de 35!> rs. por kilo;;-ra mmo., o 
ro.cteristico e qtiedoverá.ser conhecidodemuito.• que corre•ponde a. 5$220 por at•t•nba.. S. Paulo 
dos nobre~ deputados que,. corno ou, viajam na paga 331 por kilogramma, o que corresponde a 
estrada de ferro D. P edro Il. Aconteceu-rue ~8 por ~~orroba. Em Minas paga-se na razão; 
muitaa vezes, como viajante ne.sa. estrada, to- de 375 r~. por kilogro.mm.t ou 5$)08 por auoba 
H>nr ctúó em um botequim d:>. cslaçô.o de Entt'c- é onde o imposto é mais elevado. Para este 
Rios. Ao passo que, s~ntado na minha. cadeira ponto chamo a. alten~.ão dos illustres represen
c~ via os morros cobertos. de cafesaes e que na tantes daquella pro>incia., sobretudo a do.nobre 
101nha proaença p l ssa.Ya.m waggous carregados deputado que hontem fallou húlh.ante menLe c 
de café, o que me davam para tomar com o ti· que tanta intlm~ncm exerce .. na usewbtéa d: 
tulo c app>renci:. de ea.fé e~':' milho torrado su~ p•·ovincia. (Ha .,a~osapa>· tes.) · 
(Apoiado$.) Si no Brazil fa zem isto em bote· Fa.llo <j.espido de preVenções; até j& fui reco
q ui ns que esbio sob a administrs.ção da. estrada nhecido publicamente sobrinho <los mineiros 
de f rro, como admirar-nos do que se pratica (l"iso);·posso,portanto,!Allar sem me dar de sus-
11'~ Europa ~ (Apcu,es.) 11eito; o ~ys Le1ua fiscal de MiMs é o mais 

Vejomos agorôlo qunl é a importanciado im- absurdo ql\C sG póde imaginar. 
posto qu~ paga. o café no Brazil o examinemos Admirei-me, folheando SaiHt Hi&airc a res
si. o café póde supportal-o e qual a sua infiuen- peito d J Minas, de encontrar esta obscrva~.ão 
Cla sobre a producção. que aquella provirtcia primava peto alJsurdo nos 

· Paga.1nos 13 '/o, 9 '/o geraes e 4 •}o provincia l im11osto~. 
· na;; provindas de Minas, S. P aulo e Ri? de Ja- 0 Sn.. CANDIDO li E ÜLlVE[RA. :-Ha exage1·ação 

llBI}'O, ma> estes 13 •)o represen~m um unposto d~> parte de v Ex tem. melhorado muito 
malS elevado. • ·' · 

(H a o utr'OS apa1·les .) 
Fat•ei notar em primeiro . lo~ar uma regra 

geral aceita em economia polittca, e é que jà 
mais o imposto deve recahir sobre o producto 
bruto, mas sobre o producto liquido da qual
quer indnstria (apoiados), isto é, ~órnente 
sobra a renda. liqnida deve recá.hi.r o imposto. 
Por exemplo, o jmpostn sobre casa.s recahe 
sebre a renda., que é o aluguel, o imposlo sobre 
b:\ncos e sociodad~s anonymas racahe sobre os 
dividendos que se distribuem, etc. etc., mas no 
arazil o imposto sobre a. lavoura reca.he no 
preço bruto do prOàucto, o que torna. o imposto 
muito ma.p~odo que parece . (Apoiados) · 

Em toda a parte do mundo os impoatoslançe.
·aos á. agricultur<~o aão tax.•dos sobre o rendi· 
weuto liquido e em parte .alguma é elevado. 
Entre nós o imposto é de 13 •1., mas sobre que 
prc~.o 1 Pela p~uta da alfandega do ltio do 
Janeiro e S. Paulo . . 

Eu chamo a n.ttenção do nobre ministro para 
este ponto. A pauta é organizada pel11. junt~ 
dos COl"retores. Tomam das q ualida.des de café 
a média, mas infelizmente sabemos que no 
Brazil "maior quantidade do café é rle · quali
dade inferio~ ; assim, a. pauta tomando a média 
tlas quantidades e não das qualidades, ex:age1•a 
o valor, de modo quJ o imposto vem a. ser ·na 
realidade snperior a i 3 of•. Não sei si me faço 
b.e'n comprehender. 

VozEs :-Pc<·fcibmlmto . 
O Sa. F . B:c~ISAIUO :-A pauta de Santos e 

mais favoravel ; de modo que a. pt•ovincia de 
S . Paulo, que tem van tagens naturaes, porque 
palo que conh~, é o log~r do toUJld.o e não só 
do Brazilq11e otrerece couàiç<ses mais ·favora-

o SI\. F. B Er.rsARro:-0 imposto é cobr~do em 
Min~s na razão de 375 l"S. por kilogramroa, que 
cor responde a 5$508 por· arroba, preço supe
riot• à média do cafli no Rio de Janeiro. (.-lpoia· 
rios.) 

Bntende•se que o imposto deve set· pafl'o se
gundo o pre~p do logar omle o genero e ven. 
dido, mas em Minas o cafe não róde ter esta 
valor. (Apoiados e apa,·tos . ) 

Não quero recordar ain1a outras causM a 
roapeito de Minai!. Lendo as .discussões do. M · 
aembléa pt'Ovincial, eu me ndmirci dos finan· 
coiroa que lá existem ; ha ali quem en tenda quo 
os lavradores lucram em p·•gar esse i mposto. 
Riso.) 

Cobra~se o impo~to eobre o valor do 5$508 
por nrroba, mns não ba. productor em Minas 
para quem o café poss:\ dar 2$. 2$500 ou li 
liquidos na média. (Apoiados.) Podorà dat' 4$ 
nos logarca mais proximos e anele existem ma· 
chini.,mos aperfeiçoa:los. Os i3 of. repre
sentam, pois, imposto muitíssimo mais olc
vodo. 

Vou m ostrJ.r :.iada qu<>nto ó g t·ave este ponto. 
Minas tem uma unica paul.« p.wa todas as qua
lidades de enfé, isto é, seja q<t"l fór' o café, ó 
s~mpre considerado bom e p a.gn o imposto do 
4 •/., na r azão de 5$568 por arrob.:l. Como, po
rém, na praça do Rio de Ja~~eiro .a pauta te.m 
duas qualidades, café bom e ca.fe escolha, os 
agentes do Rio dG Janeiro, qu2 viao.m as guias 
mineiras, apenas o cafó contém certa porção 
de grão3 pretos. o declaram escolha. 

ChegJda aqui no Rio de Ianllii'O, tal guia não. 
é aceita, porque, na <!:tpor taçio ~ pauta das 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 301U11201 5 00:32 - Pêgina 34 ae 51 

Sessão em 23 de Agosto de i8S2 123 

constituo a. regra, ci·eando uru& sit11açã,o arti· 
ti.~-iaL 

Senhores, e":~.mineí na ~;urop> alguns mer
cado• de café e em algum~s partes pl·incip~l
mente em Hamburgo, Antuerpia e Ganova ho. 
o que denomin:am fa.uricas de café. S;io cstabe
l~ciruentos ~uc recebam os cafés e;;tragad s o 
tornado.• mau> pcl:t.s proprias misturas, e onde 
silo henefici,.doa p~ra ..-end "'- õa ao pablico, 
porque u publico europeu não compraria. seme
lhante café, como d"qui é embarcc<Jo. 

Todo o eafó a.~im mistllrado é _cuidadosa
mente acpa.rado por tamanho• c qualid~de•, e 

O Sn. Fl!:ucro 1105 SJ.NTOS di um aparte. depois é perfeitawent~ esc<>lhido, d~ modo que 

escolhls só 01is~e in nomine, isto é, só ó c; n
sid~rado eaeolha o café e.:clus' vamenle pre to, 
o que não etista _ A !<Sim, da-se este extraordi
nario abuso, aô pratica vel neste p •iz ; o proprio 
:~genté fiscal da provinei:> do Rio de J nneii'O 
qualiti.c:t escolha uma c~t·ta qualidade de c:•fé 
c declara-este café é escolha. Vem o cafe pal"<\ 
o Riu de J ~neiro, Yai-so des pa.char e na a.lfau
dega nio <.~dmittem como ~scolha aquell~ mesn>o 
café que o proprio empregado do Rio de JMeia·o 
havia qunlific~do osc~lha quando na est1Çl!o 
n:lineira! 

Von:s:-Est.á faltando muito b~m e com toda lá desmancha-se o trabalho que aqui ·se te \'o 
a imparcialidade. na mis.tura, separam-se :as 'lualid•ldea por 

o Sn . F. BEL!SAruo:-Niio t enho espíri to d~ tamanhos e o quobr:.\dO ó to=--Jil e vendido sob 
bairrismo ·,sou "nte;; de tudo br:lZileiro e como e <en fó•·ma, po>·que, como d~e. o public> eu

ropeu não o compraria d~ outra maneira.. 
brazileiro tt"'-to as quest~es · Em um~ occasi:io, por gracejo. bem eu-

Senhores, tornemos pars. exemplo cata q uaU- tendido, disse a. um dos don~s dessa< cha
dade de café ch3mado escolh<r.. Não pcno>is m •das fahri ca.s, porqa~ vi que coulr-driav>< u• 
que são qD.&lidades pequeninas; com oe a per- seus int~resses: «nós hrazileiro.; havemos do 
feiçoa!llentos das mac hinas as quanLidades de chegar ~o rooto d.e produzir café tão perfeito 
ca.fé escot!t.a tornam-se rÁ)n, ideraveis, porque qu~ nno lhe havemos de <hr esse trabalho. :> 
us boas machiwt.8 •e param as q ualidadeo aoüs, Etle re•ponl\eu, c mas n•h f~çam isso, os se-

. do modo que as escolhas são muito nam?rosns. nhore• s ::to proJuctores, nós aomos fa !Jricantes 
Hl\ faz andas grandes que podem produzir mil a e isso e que convém.» E m•turo!olmente lhes 
<luas mil a.rrobas em um nono. convém, porque d:i empre:ro oi.s machinas e ao 

Este c~fé va.i se a· exportado, •upponhamos do pe~soa.l, e tiram gr,1nd0 l'antagem em desman
uma. e~tação de Minas; pa.ga. 4 •/0 em rlllaçlio cha.r as mi etura.s qu~ nós fúemo~-
ao pre~o de 5$508 ; mas como não vale seo:lo o l~ j•\ que toquei nesto capitulo, no~'U'ci que 
ta>·ço desse preço, o impo1·te de 4 of0 represent~ a.s m~chinM eram insig-nificant~s, infllriores :í.s 
um imposto d'! 12 •{0 ; cltega ao Rio de JJneil'O machina.s das boas fazendas 1l.OS<a•; o 'lu~ se · 
c nlio sendo aceito como escolha, pois que aqui explica pola bal'atez~ de miio do obra r1ue dia
só se :Ldmitto como escolha cnfd preto, que não pen!o. certos m~chinismos. 
se expor~a. e fica no Rio, acontece que o cafó :Vras vi alem dis>o que tarubem havia co· 
inferior vem a pagar outr:t vez in tegralmllnta loridog dift'erentes que se davam ao café ; vi 
13•/0 , isto é, os 9 oio l?era.es o mais 4 '/o provitl- d~r~m-se os seguint'~: ao cafó de uma. côr 
ciaea do Rio de Ja.neuo, e como tem ,t terç:t. aruat·elbda~ u n< t.mto manch:ula, dar-sc ·colorido 
pnrte, pelo menos, do v~Ior do café bom, vem a amaa·ello para tom~' um·t apparencia regular, 
p ngar 39 •/o, com :12 •(, que cllc j.i tinhn pago ig11olm<>nt e nmo.rallada; u:n ou IN colO!'irlo es
em Miruua, p erfnze:u 51 •}o do seu valO!'! curo que me explicaram se~ para ce~tos mer-

cados, como os da Suecia, Norueg a o alg uns 
Eis a razão por que os nossos cafés escolhas pootos da. Allornnn h a ; um outro colo·ido, que 

não se expor tam. Pordemos estes valores nas me parec~n "" 0 ve:-de-pariz, rar(L dar 0, eôr 
nossas mzendru;, onde o eafé se arruin:l, se verde. afim d~ communicar ao café nm:t et~rt..'l. 
d~sperdiçg., inutilmRdo-se valur~s que pode- npparcncin verde muib aproei:>dn. 
r:D.Dl ser expor~,,dos. Ora, o que no.~ su~ted~ no Brar.il, pcovóm. : 

Não p:óraahi o m:U : esta .impo3to qao,eabe. primeiro, porque produ7.-se em ~rand•• quantl
tão mal, Iev:t o fazendeiro a nõ:l) cat>richar no do.dc, sem \lltmos t!'ab~lh~dores oufôciGntaw, 
gonero, porque c1uo.nl<l maia CJ prich.~ mais es- depois niio eatabal~cemos nos nossos porto• as 
colba produr., e porta.nto o. vanto.gam do l>ene- ~rnnde51 f •bricas c~"l~nes d :1 cafe para. bJnefi
ilciamento é contrabalançad11 por u ma perda. cid-o com facilidade, como so f•z em outro• 
CGl'la. l•to obata inquaationa.velment~ 110 me- pai•es ; oulra. ra.zão é o impoab que, aobrcc•r
lhoramento do genero c ainda mais ven a ser rG~Ando ató com 51. o f., como expli'l u"i, o• qu:a.
a. r-auaa do systema pernicioso e ma.u que ho. liladcs más,impe.tcm a sua expor·to.çíLo a ol•rign 
n<>.l~io de Janeiro, pratic~do pelo> onsacca.- a mi sturas. 
dores do café. Não era. aómente o governo que devia ilster-

Oomo o café de que fallo não é aceito na vir nioso. O no.so oommor•oio do oafa <i o maio 
eJ<porta,llo como escolha. (aqui no Rio de .Tn- nlra•a.~o que"' pódc imag-inar. Fico admir~do 
neiro; em Santos, até nieto o prcductor é mais como o mundo caminha e oós ficamos esta.cao-
íavorecido, admittem-se as escolhas a deE- n5rios , . 
p~cho) ; como não ó admittido .• dizin cu, o Vejamos dou• generoo desta pro.ça :-o ns~n
negociante, parn conseguir vcnd~l-o e p>Bsnr, cnr o o oafé. Entra o :>as11car .de um porto do 
mistura-o com outras qua.lidade3 por necessi- norte do lmpe;· io ou do Rio d e Janeiro, é reco
dade do commercio, por.1ue o commercio nio lhido a. um trapiche ; ahi se t ir•m u ~lllOI!tr&a 
!az i5-so por mero capt'icho. Mas depois de que são c.,_postas na> ca~··~ do~ r espe.ctlvos cor
feito o mal, \olll2. verdadeiro incremento e . l'ct.ores; o compnd<>r alli ..,.,, e.:rotru.nar e bua-
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car a q112.lidade e quantidade de assucar que ] por caus:L deste pag1meutoe:~:igido no momento 
lhe apraz. Quanto a.o cafó, o systema é dilfe- uo emharque do genero, precis,, de um inter
rente : ,. cstrndn. de forro, por onde ollo vem, mediario que lhe forneç.. o •iinheiro, e não o 
e qun tem hoje immensos armazena vazi,,s , im- fa7. sern urna retribuiçiio de roaneirt que este 
põe u= grand~ multa si ó café alli se demo- imposto de 4 •/o se augmenta só pelo modo da 
rar; é elle, portanto; obrigado a sahir immedia- sna cobrança. (Apttrtes . ) 
tamente . . Vai para a casa do commissario, dn Si o cafe de Minas vie•se todo ao Rio de 
eMa do eommis.úio vai para o ensaccador e do Ja.ncil'O c ~>qui fosse cobrado o im;1ooto, csao. 
ens:.ccador vai paro. o exportador, ou dirccla- provinci:. cconomisat·ia. na. aerecadação, porque 
mente para. o porto de embarque, de man eira a concentraria em um só ponto, reduzindo os 
que se fazem umas poucas do ilalde•ções, intei - ompre;ados, e os productorea cconomisa.vam o 
7 &monte e•cusa.das, andando o cafê a passeiar, · inlei'IIU!<lia•·io, de qne hoJe pncisam lançar milo. 
in11tilmente pela cidade, jà ae sabe, cada. va:z. de modo que o m ou •ystama de a rreco.dação 
m~is sobrecarregado de dos~zns. aggr.wa.ainda o imposto . (Apoia<tos.) 

E o governo aggravou esta siluaçiio creando Senhores, examinai q•tanto o prodactor vaga 
1. estaçla marítima da Gambóa, sob o preto11:to de de mais por e,.>GB interm 'diarios,. em granle 
que!" estação ~ent<'l\1 não era: sufficiente. Ma~ p~rte inu teis: Eu começa'"' o. dit~r dondo, nas
sa.bat s qual fm a conse'lu~ncH• do goveno tet; cen. a necess1dsde do enoac···ador do cafe, ou 
gasto 3.000:000$ com aquella estação 1 Fo1 antes os autores d...~s m1sluras. Quero que os 
augmenta'r as de~pezas aos lavradore$. meus àignos colle;ras,que m~ attendem,p<r.5oam 

v governo gastou 3 .000:();)0$ e os lavt-adores r.ot•r bom o preJUIZO que a lo causo. aocom
pugo.m boje mais C~>ros os trs.nsporLes, pois a. mercio em gerllol, e vou lhos ci t...r um facto, 
estaçãod:. Gambóa é mais longinqua . (Apartes.) porque nada sensibilísa tanto com• os oxemplos, 
Justamente: lembram bem os no Jres depu\a~o>, quando bem verific:tdos . · 
creou-se mais um monopolio para a companhia Ha. ·<!ias, ea me achava com um Í!L~endeiro 
Locomotora, que ·hoje transporta o café mais importtn :c, e encon tramo-nos com um e:rpor
earo do que faziam n.s antigas carroças. São tador de café, o qual disse a cese fazendeiro :. 
WJsiru os nossos progressos : empachamos ac •bo da comprar i 25 saccas do sea. eaíê des
as ruas com trilhos de ferro, o Estado despende pol jlado; mas, porque, tendo o senhor tlio bons 
3.000:000$ com ariJlllol;ens tornados inu~is, o o machinismos, remelte o café misturado l 
lavraõor paga maió• f~ate! Fomos C<Jm o exportador ver a nmostm do 

Quando essa estação foi planejada o creeda cafc, que lhe tinha sido vendido. A amostra 
por um distincto en(ronheiro, o Sr. Passos, nli•J conservava ainda no rapei o nome da fazenda, 
era este o fim que se tinha em Yista: tratl\va-se, e po:• conseq~ettcia vc1· .1icava-se bem que em 
pelo coutra··io, de eYitar taes baldeacões, de mesmo o desse fazendeiro , o que a.liás a ~:~na
concentrar alli todo o comrnercio : mas a inca- lidada indicava com cer te1.a. 
pacidade do gover:ao fAz isso. ':'!ão me l'efiro ao Na verds.de, o café no. amostra, como eu pro-
a.ctllal governo • . fallo do go,erno em geral, prio verifiquei, est:rva mi.•lu rado; havia grãos · 
que nestas causas é completamento incapaz , irregulares, pequeninos, quebrados e preto'3. 
nio se occupa desLes assumptos, elles cão me- U fa~euàeiro diue á. ménha vis~ ao exporta.
recem a attenção do~ ministros. (Apoiados.) dor:' "'Pois eu 'ou lbe dctr uma pt-ova de que 
O governo, para não tomar uma. re•·Jluçl\Q, nilo fui o · c~11s~dor disto, de que nã.o mandei 
para não fazer aquillo que estava delineado, o café nestes termos . ~ 
dihou o negocio em meio e conservou tudo .no Foi a ca>a e no dio. s eg-uinte voltou commigo 
mesmo .estado : apenas uma daspeza maior e com uma cartu do seu a(!lninistr:tdor. O caí8 
par" o Estado ds 3. 000:000$ e uma despeza tinha vindo nestas condições : 120 aaecas de 
maior para os particnlares com os trno.sportos , c:.fé do um!>. só qunli9,:J.dc, perfeitamente esco
e já se enl~nde lambem um monopolio d., mais. lhido e de um só tamanho, e c inco sacoas de 

Ora, senhores, no .mundo hoje o commercio café miado, quebrado e preto, jlOis não tinh ' ha
t em tomado um syst •m'l dift'erent9; tod >S essas ·vido·te upo de escolher, como acontece gera.l
imruensa.o fabricas não só da Europa como dos mente nas nossas f"zendas, nem, tal voz, va.
E.91>ldo• Unidog,onde as ha de proporções oollos- lesse 3. pona . l\hts o que pr~ticou o ertSi\CCador 1 
s3.es, procl>ram pór o genero direclamente na \'l ist•Jrou o café e fez de todo elle um& só qua
mão do consumidor, dispensando todos os in- lidade. 
termediar ios. - A ;ora vão os nobres deputados ver os incon-

No Brazil é o contro.rio; o c:.íé percorre in- . venientes d isto. O exportador, sa·{undo olle nos 
terinediarios infinitos, completamente escu ,a- disse, tinha sido obrigotdo a mandar "epirar de 
dos e até obr if!'ado pelo sy.>tema fiscal de al- novo o café por peneiras i mão. Ora.,. ja vêm 
gwn~s provincias, como a de Mi nas, a recor- os nobres deputados que isto impoz ao c~fé um 
rer a. elles. accre o cimo de despeza, porque nl1o a e passam 

Chamo " o.ttonção do~ nobres ·deputado• por 125 saccas :1. mão cow fa.cilidode ; e, como as 
~quelh provincia para. o modo por que o tm- peneiras l;ão mnito. imperfeitas em r olaç.l:o aos 

_posto de Minas é cobrado nas estaçõ~ das es- machinismos que t~mos nas iazen ias, segus-se 
t radaa de ferro. Senhores. o layrador, sobrP.- que o café nlo ficou bem separado; o e:t~or
\udo o.pequeno lavrador, não temdinbeiro para tad or apenas tir.IU duas >accaa da mistura, 
~gar o imposto, porque eote 8 ccbrad, imme- quando oram cinco .. o\i.nda assim, pois, fic~ram 
di&tamente, qu:>ndo podia perfeitamente sor co- tres sac~s cstr•gando o c:1fé . 
brado no Rio de Janeiro, como se faz com o Mas esse cafó miudinho, pequeno, seg u11.do 
frete. O productor mineiro, por consequancia, rne explicou o c:s:portador, podia passar cOIII() 
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· café de llfys0re, '1'16 é um do" portos exporto.- como por exemplo: despezas de capat~zias, oa 
dore; da !ndia. A mist~ra es tragou tu.lo. tr"'n~portes, a corretagelU de oomprt> e a de 

·Agora as eondiçõe' do pre~o. O café tinha cambio, o sello das letrJS, as amoatras, etc. 
sido v~nJitlo pGlo cornmissario, c .nforme a Ouço dizer constantemente que em Santoa o 
CO!lta apresen_tala ao me11 amigo, c que nos co:nmercío é mais directo, mas nem por isso o 
fot mostrada. a razão de 7$BO\l por arroba ' as café :.lli se vendo melh.ot'. 
c inc~ sacc:;•, de ca.f~ inferior à rar.iío de 5$0~10. No. verd tde, em Santo• está supprindo o en-

Fetta a liga, o cafo todo vem a 1mportar om saccador, o comrnissat·io recebendo o c;,.fó vell.-
7$500 pat'<l.O cnsaccador. Este, roróm, o ven·, de-o diractaman.te :~o export1dor; ·mas o com
tletl ao expo•tador por 7$750, e como ~o custo mc~·cio d•1_ Sllontos ó muiLo pequeo.o, a praça e 
<la~ succa.s ha:und" un: ltlCJ:O de 400 rera, ''Otu lll~l3 re•trrcta, de rnodo que o geMro não póde
~ ensac~ador a l~crar 350 J'~l_s por art•oba. ~slo det~ar rtc ter um l'"ço menor. o bntll qlle 
c, este lntermedtarto, que to1 comprar o cafe ao m11ita.s vezes se e:< porta para o Rio de J"neit·o 
commis<ario para vendel-o ima1ediat tmentee principalm~nle as escolhas, poque nlto ha e~ 
que arru1nou o genero com n. mts~ura, recebe Sa.ntoa navios p1·omptos para carregar esses 
um lucro que coul\a alguma pódeJustific •r. cafcs par:> os portos q_ue os consomem. Sã:) · 

Ora, senhoras, é impossível continu~r o com- mal~s inh.erente• li.s praças pequonaa, de menor 
m~rcio de umo. m~neir"' tão cstravagante ~ movimento. 
(A.poiadas.) Mas h.a ainda outro defeito, o commiesa.rio ~m 

O Sn. ALMtlO.< PEREIRA : - Não ha lavouMl 
que po~sa supportar isso. 

O Sa. F. BEUSAR!O : - O ensaccador de
café no R.io de· Janeiro ou h< de de<appa
recer, ou ha de tra.n:sforma:r-se em b;-_:neficia
dor de café. Compre\1endo 'lu· fi.q ue es«l int !r
mediado para receber o cafó o pt•oparal-o por 
:meio de rnachinas iguaes âs que vi nos gt·nndes 
Cênt1•os corumerciaeg da. Europa; e, na. verdc~.de, 
jâ alguns começam a occupar-.e nisto. Tal 
qual e o en~ac.carlor~ e jmpos~ivel cont!num•. 

Eu djzia, quando Gntre\ nesses pJ!"meuot•es, 
que o café <b;de a chegadc na estoção até ex· 
portar-se po.ga, pdas vi:tgeas e bald ,ações, 
inu~cis lucro~, p~los intermediarios c alel\vt~.le.s 
disp~Jnsaveis, nada rneno:;s d:~ 3$ por ~accn. ! 

R< uma plu'le em q_ue o governo não pôde 
inftuir, pot'que pertence ~>.os particuhrea e eu 
não poderia exigir qqe o fize""~• mas si o go
verno re!l.lizasse o quo lhe com~ctG, Gm relaçllo 
i estação da. Gambo;, desse aos productares n 
faculd<ede de demortr o seu café, ernfim e"'ecu
tasse certa pao•·idencia ao sou t~lcacance p ,. 
deria evilal' umn. grande part.e u.-~stas dest-~ezas 
inuteis, porque os intermeJiaroos nüo têm ne
nhum interasse em diminuil-as, pelo contra,·io. 
têm todo o intet•es e em decla~ai-as indispen
saveis, e de t~l maneira. que o cormnissario de 
café não lem a corag-em de aprosento.r umo. 
amostt'D diracw.mente ao exportador porque ''e· 
ceia a 11niiio do$ ensncadores coatra si. (Apoia-
dos.) · 

Senhores, cu conversava com nm intelli
gente negociante ostrang~iro e elle me dizia 
que o commet'cio no Br.uil devia. rerluzir-!'ie: a 
ter ap~nas um int •rmedíario que exportasse 
para os rnercaios consurn.idores na Europa 
e nos Estados Unidos , as qualidades para 
cada um delles req uerida•. Nem ao pense 
q_ue o fazend•iro nc .. ria n..sim privado de re
ceber l ogo o valor do genero. Como hoje acon
tece que o e:tportador saca •abre o gene ro, o 
fazendeiro receberia o preço no s~q ue feito 
eobro a. sua Jnl! -eadoria., deissnd'o, porem, a 
margem necessaria para as oscillações da 
venda. 

Alem rlas despezas ate este mercado, ha 
ainda :lB dos cummis-sarios. e·nsaccadores e ex
porladore> q ne o eafé pag;,, e outras infinit.o.s, 

Santos tira um lucro 11ue realmente niio é de
''ido. O l!<7.endoíro de S. Paulo, mandando-lha 
café, recebe na conta o seguinte : importanci&. 
do frP-te pi~O â estrada de ferro, carreto, com
missão e nma porcentagem que nó• a.qui não 
temos, a titulo de segura, e.lí!14 insignificante. 

A elle afigura-se que rec•be j astamenta " 
proÇ!l pago pelo e:.:portador, mas á porque 
ignora que na conta do exrortador vai c~rre
g,Jda a sacca com 800 réis, quando esta •acca 
custt1 300 ou 332 t·éis ao commiese.rio, De modo 
que o commissario ltJcra. mais de 40D réis, cuja 
irn ortancir. o exportador deduz do genero .. 
(Apoicu:los.) 

As~im, em ultima. analyli!ie, o ~ommissa.rio, 
além d~ sua commissão, auferG o lucro que 
daYet-h ter o en.saccador, doix~ndo de apparecer 
para o fazendeí1·o a. vantagem resulla.nt~ da 
sup pressão deste intermediaria. 

Já expliquei porq·~e o café de Santos é maia 
o.prGciado na Euro~a. Effectivamente elle e 
vendido ma..is caro do qae o do Rio, cmbou 
isto não pat·eça clat•o nas cotações. Na verdade 
cot~jando-se os preços, pnrece que os. dest, 
praç.a são su perioros, ma.e. a. ra.zão conawte no. 
classificação dif.e1·ente das qualid·1des. A•aim, 
o q_uc em Santo• se chama c•fe superior ven
de-~e pot lllenot· preço do que o superior do 
Rb, mas a verdade e que e8S1 tal sup~rivr 
a.'l. ui não eerill nc m :ncsmo uma. primGira boa., 
te1·i~ quando mltito uma primeü·a r"gula.r. 

l'ião posso deixar esta qu 1Btão Rem dizer 
ainda duas pal•vras sobre os fretes da estrada 
de ferro D. Pedro H. 

A q. uest~o da reducçã.o d' tarifa da D. Pedro li 
não e um fll.VOt' .q_ue o governo vai fazer á la
YoUrt, é uma o·lflgação iml'rescindivel do go
vetno, é o resultado da propría. siJuação deaaa. 
e~trada. 

Senhores, havia uma grande barreira que se 
oppunb.a á vi~ão ferrea entre os terNnOB pro
<luctores do Parahyba e o Rio de Janeiro. Era 
a Se~ra do Mar. 

Este obstaculo parecia. iasn!Jeravel ao com~ço 
da viação ferr '"· a que preoc~upa \'a esp~clal
mente os homens daq uella zona.. 

Consta das memorus e escript0s publicados 
s obt·e este ti.~Sll\)lptll, qne se deveu P"incipal
meate ·a alguns diiltínctos ha~itantês de V!L!l
oouras a resolução de10se problema,poi~ maneia-
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~am buacar a. expensa,s suas enge;1h~iros es- Levamos a e>trada. de ferro pelo centt·o de 
trangeiros para exnminar a possibilidade da Minas,.eu appt•ovo, sempre tenho votado a favor, 
estr .. da de ferro atra>·essar o. Serro., c o fizeram porque nã:~ ha simplesmeu~e ahi UDl intuito 
com todo o desinteresse. (Apoido$.) comm>rcial, ha um nm groJ.nde, de OJ"d >m com-

O Sa. LACERD.~· \VERNI!CK: _ P,-estaram um pbxa. Mas, senhoras, devemos set• nos do Rio 
de Janeit·o. nó; hvradores das margens do Pa-

grande serviço ao pai2. rabyba, que com o> nossos productos dariamoo 
O SR. F. BEL!S.~Rro:- Quando a •strada de immcnsa ronda ti c;trada si cllo. se limitasse" 

ferro D. Pedro II subiu a Serra e di,~diu, os "Ssa zona, que devemos, nós sós, concorrer para 
seus bra~s, um descendo o Parp.hyba _ate ao esse fim que é gerat ou nacional? Senhores, 

· Por~ Novo do Çunha,-e outl"O subuldo ate á Ca- distinga-se a p1rLG que vai para o centro ,d·! 
choeua, P.areeta que nenhuma outra e~trada I Mina> da parte que pertence ao Rio de Janeiro, 
atravessaru a Serra, que o monopoho da ou ante• ao Parahyba, e que pet•tonce a. um~ 
D. Pedro li ora completo. parte de Minas. a S. Paulo e ao Rio de Janeiro, 

Mas a viaçã:o ferrea caminhou, e hojo ~ósja e nesta faça-ae a conta do qne rend~, e conse
v~mos uma ~strada de fe1'ro" na pronnc1a do guintemente l"eduza-se a t...rifa.. porque é in
Rio de Janeiro atrave.~~ando a Set•ra e ,n Frt- justiça fazer pagar mais do.que deve. 
burgo, e temos ou~ra que so const!u~ a.ctual- Não peço isto ao governo como um favor, ma~ 
mente em P etrOJ>ohs, e nas. commu>oes desta como um,_ obrigação que lbe é imposta. 
camara ba ped1do> para d1ffer~ntes estrad~~ Senhores, ainda dit•ei algumas palav,·a• ..obm 
pr?;:on~o-se ntrayessa.r a D. Pedro I.I e_ v1r lls te ponto e terminarei. 
at_e a mdade. ou a outro~ pJrto3 da [l~ovmCia do Esta qneet5o das tarifae foi eatudada b.a pouco 
R.to de Janeuo. tempo e muito brilhantemente pelo congresso 

Supponhamos que a estrada de fe~ro de Pe~ dos engenheiros. Assisti a uma desao ]Jrovei~ 
tropolis quer continuar ál<i _Entre R10s, e _o go~ tosas reuniões, ou1·i as :nais autoriza.do.s opi~ 
verno reapond~ :-nio pe,rmttto qu~ -:enh;>-ts ate niões, mas com a .ft•anqu~za com que me_ennll
a. D.Pedroll,po~q_ue e_llaeo meu·pnvüe2l·w,e eu cio devo dizer que os engenheiros cons1dernm 
devo ter. um pn_vtlegiO de zona como teru todns estas questões o1bru o sell ponto de ,·ista parti
as estradas partlCulares. clllllr, o qu0 sempre acontece aos esp~cialistas. 

O SR. PRESIDRNTE no CoNIIE!,Ho:- Apoiado. El!es qnerem o max:imo resultado para !LB estra.-
0 .;:.. F 8 . M V E~ 1 ~ d• das de iel"l'o, qu'r~:n que lias a\Js·Jrvam a mai~r 

• ~ · • · ELISARI~ -- as · .· · 1a_o • !9 pl'Oção de IMI"cadot•ias, e por cons "l. uencre 
respo;td~r de.ssa maneu•a, po.·q~e 'i·. E:;:. z:ao estabelecem es~ ~ systema de tarifas dtft'eren
pó,de lm,•ôr a lavoura u_rn frete excessJ~o, wawr ciaes, altas proporcion·ümente nos pontos 
do que.aquelle que d ·~Ia. pagar. (A.po•ado$.) proximos ao tronco,onde não ha. concurrencia e 

, Esta. .estrada de fe!ro de Pet~·opohs en:urta a os generos s11pportam,e baratíssimas nos prolon
d_Ist&nCla na extensao de 99 k!lom etros ' m_as, gamenws. No pont~ de vista da engenharia isto 
n se fizer nma es~t·ado. de f.)rro pela ~ntlgn é perfeitatnente exacto; mas, no Br:<zil, so
es.trada. a~ Saputa.~a, a começ,ar no pm to da breLudo em relação i estrada do ferro D. 
P1edade e pas•ando por Mage e Thereaopoli~ Pedro II ha COii~ae que tornam inaceitavel 
e ehegar ao Porto Novo do Cunht~, encurta"!:" esta opinião. 
essa. estrada sobr~ a D. Pedro II uma extens"o A nossa lavonra, como é sabido, tem uma 
de cerca. de i40 k1lometros. tendencia para abandour os seus estabeleci-

O governo não póde impor aos pl'oductore3 mentos e procú•·o.r as t 3rras virgens, tem uma 
daquella zona a não construcção dessa estrada. t'ndencia para buscar os desertos, deixando as 
(Apoiados.) Ou ba de consentir ou ha de baixar machinas e as obras Cl"eaüs em troca ile mattas. 
AS l.trifa.s. (Apoiados.) A dHferença de fl·etes ve111 inquestionavel-

Não faço um pedido em nome da !avour~, 
mostra a necessidad!!- absotuta em que está. o 
governo de baixat• os f,·etes. 

A" estrada de ferro D. Pedro II rendeu no 
anno atrazado 8.38 °/o do cnpital empre
gado. 

A argumaD.taçiio do meu illustrado ,_migo 
deputada )>ela província do Rio de Janeiro, 
sobra a estr"da de ferro D. Pedro li, n!a é 
11-ceitavel. · 

O SR. FELtc:o nos SANTOs E ouraos SRs. 
p!!PUTA.DOS :-Apoiado. 

O SR •. F. B&LIS.U.IO :-0 meu illustre amigo 
o que devia. provar ~m a stla tbese era que 
e>sa estrada. de ferro, administrada por parti
cula.ree, daria maito maior renda do que admi
nistrada pelo Estado, mas Iião podia dizer que 
ella não dá 1•énda, porqu~ o contrario é p~
tente: (Apoiados.) 

Como n~o dá renda, sê .di 8,23 °}0 'I· E' pre
eiso tornar ia to bem élaro ao nobre ministro. 

mente anim..r e estimula.r esta tendencia para. 
a dispe~silo da população, o q lle é ja em si 
g~anie m~l. (Apoiados.) 

Si me permittem uma compar~çilo, ou A 
fnrei . em relação no impoato pt•edial de<ta ci" 
d1de. Ha deus ou Ires annos nest3 parlamonto 
p1·opo~-se o imposto >~ddiciooal para og ter
renos não edificados no Rio de Janeiro, com o 
fim de forçar nelles a edi:fioação. 

Ora, senhores, em . uma cidade cálida, com 
uma t·•mpe~atut·a abrazadora, não muito salu
bre, como a nossa, ha toda a conveniencia em 
qu~ a popula~ão se disperse, dei~e de se con~ 
.centt·al" é: ee aec.umaln.r, e antes procuré e.s a-r
rabaldes, e que no ce,tro d:>- cidade l1aja ja:·
dins e grandes àreas desoccl1p~das. (Apoiados.) 

O que se pretendeu par;. a cidade · do Rio de 
Jan~iro é o que ·~ devia procumr ew relação :i 
lo.voun, afim de qu~ as popubcões se não dis
persem e eru.íg,·em, e a.n les se conservem onde 
Já. se estabele~eram, e a.nim:ida.s pelos frete.> 
.modícos resolva~se.o gra.nde prohlema da trau~ 
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sição da cultuL·a ext'1n~iva. 11ara a cultura. inton
~;iv~ (apoiados), problema t.'lo gralldG corr.o o do 
tra.lnlho o cuja solução devemos facilita.1·. 
( ~ipoiados.) 

Senhores, na .Yardado esto" vc~odo de ter 
occupado por tanto· tempo a atte10ção ela ca
mara.. (Núo apoiados.) 

C1•ei.o que nunca fallei por tanto tomp '• c, si 
o fiz, os noures deput :dos s~o um boc'l.dinho 
eul::ados por.lu" muitas vezes 1ne impedil':l>ll 
do t•csumh·. 

:via'l, o.ntes de ~crmina.r, vou tocao;- em um 
pont'l <J.UO tne e neste lllOHl~nto )ombr~tdü pelo 
nobre depnt;do o Sr. Eezert<l C tY:.tc.mli. 

A primeira cousa que s nos diz é-porque 
cultivai• o caro< e nao outros productos '! 

S.mhoL"Gs, 1sto nU:o se faz i voLüad~ (Apaia-
dos.). . 

tiingQem cultiva aquillo que qner. Mesmo 
em França., Lão bem cultiva<b, CJm tantos c~pi
ta.~s, notei vinhedos atacndos pelo philo~era e 
abandonados. Porque não tenta:·am oatra. cul· 
tm·a ~~ Po~qtte c r.:\ impo3siveL Nos terrenos das 
marg~ns do l'(orlh1no havia a. cultura da. ga
l'C<nce, uma. pia nta. de que se extrahe uma. tinta 
como, nntigament2~ o a.nil entre nó3i: mas a in
dWltL'Ía descobriu. exacta.mente co.no acontecea 
r.om ( l anil~ nm pr~.éS.'W mais ha!•:tto para obt~r 
a tnesm ., tinta, a :l. cultura d3. gaNnCe ficou 
abandonada e com ella as terras oncle se culti
Yava. 

Não ha muitos meio• de cultivar mont:mh~s. 
Nós podiomos d 1r eoee conselho aos a!>ticul
tol'~S de S. Paulo, porque S. P aulo, além de 
muttas outras vantagens, tem mais n. da. confo~
~aç~o do seu :oolo, que e 3 ~ua grande snpe
rlOrld'lde. Mas no ltw de JLneiro, nn ~ona 
C[ ue p?odl\Z ma i.> c~fó, rzuc e o yallo do [',u·~
l\yb~, a cultnl'll não pó.le ser senfio tle '"'ba,tos. 
(.1poiad:os .) 

Ha ahi aJgu111as pequenas rat•t.eas: nws 
ofterecom not,seis difficulda.les. Vi na Europa 
seme<."\r-sa o trigo e c~pet•ar·s:~ a colhaib. sem 
se capinar: ma• no nosso paiz as horYns parasi
tas, nH.il'mente nu~;. vaTs~RS~ tP.m nm vigm· tal 
•l UC é pt•eciso um c•forço onort~IO p:.m as o~
tirpar. 

Us nossos tcL•t•enos nã.o se pro;ta1u ao arado 
·r.ouão com muita tlifficuld:>dc. Ncst's condições 
como mudar de cuHura? (Apoiados.) 

acaú:tr com a rotina. e n:ío cuidassemos ~ó no 
sim plr;s expediente~ prcoccupn.çã:o unicu. d•; 
todos os mi uistros. 

E ' indisp •nsnvel encarar as difficuldades como 
ellas s.9 apr~s~nta.m; ~ 1:ecessa.rio supptimir 
esses uupo~\os .e .mbslltml-os por outros. Si 
por acaso t1.v~}ssernos uma guorrã, si livussemos 
de gast.r 200 ou 300.000:000$, não Íl·i:>mos 
crear os necessat•io; impostos para o pagamento 
d':s juros:! Pc•rqu'' não.o fazeis hc~o l Porque 
nan acaua1s com esses lrnpo•tos 'lue pc1·turb<'m 
a mavcha. ~ o pr . ..1g1•essu do n;1sso p~h ~ Trmdes 
os me-ios par.1 iF:so. 

Eu não os tt.pres:nto; ji o fiz. em outr." QCCa· 

sião ; tenJ.cs os meios, m0Srno i!iCLll a.ugmentãr 
os impostos. Pela. e~Jonomi:." na o.onveraão da. 
dh·ida publicn., veh economia no cambio, 
si fizer .c~ subi r " papel que vos dá um gt"cmde 
proj ll izo , org,\niza.ndo c fis~li•ando melho1• 
as alfandcgas, porque o nobnJ mini~tro da. 
fazenda sabe perEeihmento o contrabando ex
trao1·din •rio. que se fa." , v.s ir1·cgularidadcs 
<[Ue se prattcant ni<o tanto no Rio de Janeiro 
como nas provindas. Porqu'! não csta.b;,Jec~is 
\liD:\ fisca.liz.~lc;.i.i:o ambulante o conatantc f.!ohrc 
n. lu·r .,cacbção <hs nlfandogas? Teríeis cem 
is ~o recursos muit'l safficientes t - so1n ag
g<'aV:tção de impostos, para supprir o thc
souro. 

Ü Sr.. Lot;nE~ÇO DE ALHUQU.ERQUE ( mi
l>iStro de estra,tgci,·o.<) :- Siio grandes pro
bl~,n~s. 

O S<t. F. BEUSAR ro:-São g randes problemas , 
e vedado. m~s ó no.< grand8s problemas que 
S6 mostt•;\ a. C:l.pacidadrJ dos mÍnisti"O ·1 ; n;iO ê 
no simples c"pedienla da administração: Eu 
cotlheço que a po•ição do mini•terio c diffi
cilimn. Ji disse n:ua VI~Z rtne sou coni.J.'al'iu cl. 
pet'Inancncia cx·JgorndtL rios pal·tido• 110 ~od ·r; 
elles s J. C:jtl·.;~.gam c::~m essa. d-t~uora; e e o que 
est:< succoden<lo com o p:u·tido llboL·al. !h uc
(;.t~iõ-~3 em •1ue os hom·.~ns, po1• maia superiores 
•!ILO sejt1..m, Cien.u1 inferiores ás círcumstancias, 
[<Ol'•[llO um p:ll·tido não se púle manter na <le
vida ;,.dLuri\ si os seus h01uen:; de usto.i.lo não 
têm mnis H coragem ele encarm· e re!Solve1· 
ess ·s p1•obl•O>nt>s, como j:i nilo tem o partido 
liberal. •. (Ntio "poia-Jo•, apartes, protestos c 
reclamações.) 

VQtl terminar. Eu j:i. sei a r~s:>osta que o 
nobre inÍili.stJ•o nos vai dar. O nobt•e ministro 
nos vai dizm· q ~<e desejaria mui te, já. uão digo 
proteger, m~s não opprimir a lavoura, que tem 
a melhor vontade, e ~u estou certo disso, mas. 
que ns de~peza< não permitte:n a roducção dos 
impGstos. 

Senhol·es, nus temos dado nesta cama~a um 
gra.ntb exemplo de tolera.ncia. o de quo o. am
bição de s<.tbir M pod~r não nos cega, m"s não 
posso dci"ar de dir.er e;tas verdade> a~s nobres 
ministros e de reconhecer 'l ue o papel que 
fazem no governo é inferior :iq uel!c que se 
devia esperar da sna capacidade. 

Os nobres mini•tros dizem-nos-não podemos 
diminuir os impostos porque acabais de. Y9tar 
grandes desper.as- ; mas porque consontm o 
ministorio que os se11s ami;~:os rotassem essas 
gr~11des d espezas ? 

S1nboros, em primdro Jogar eu quereria 'lue, 
<Juando se encaram estns questões d l impostos 
cheg-adas a uma elucid~ção compl0h relos os
~ript.os dos hom.en' compctenlos, pel" prntic~ 
chs n·ú;õee r.ivilioadas e pela maio ri' dos esta
distas, ]IOr'lue o nout·e minish·o ""h" <JUe " 
OtJiniã·> de um est<dista, como por exe1uplo 
Gladstone, yale lil •is do que muitos escripto1 
~heol'ieos. tro.tasseruo' de modific~ L' o nosso 
systema ·u-ib<ltttrio e tivossemos r. co,·~gem <lo 

Vós acabais de votar qu~nla dc~pcza inuLil 
h~., c quand 1 chegais á receita, dizeis-:- não 
podemo> alliviat· tL lavoura, por.-,ue as desper.o_s 
•'io grand•Js.-Mas p o,·que cheg-~st~s a •Jsta Sl

luf\~llo '?-

Si!nhoras, O! ilnLlOSIOB fot•am aggravados com 
a gne••t•n •lo p,rngn l)'; tomou-se no l'arlamento 
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o compromisso tacito, e até mesmo e"pras,o, i tos d~ exportaçáo sup~riores áquc!l~s que se 
de que a lavoun• seri~ a,Uiviada. des~es impostos p.<gaya.w a.nte< da gucrrn; c preciSO qa·' a 
qunndo s. guerra acabas.sz_ .. nossa. lH"oc:lucção não pague mc::Lis de 5 ()/o e ~ue 

Pois bem; houve um anuo em que pela, adnn- voHemos ao quG era antes da guerra. E o 
nisn-ação escrupulosa e intelligente de 1,1111 dos me aos que se póde eúgir, -
ma.is distinctCl! estadistas deste paiz, ~.s des- Peço desculpa â ·cauura dtl tet· occup>do a 
pezas publicas puderam baixar im.mediata- suo. attonçüo por tanto tompo, mas creio que e 
mente, apenas acabou a ;;ucrra, ao• termou a primeira vez que tanto almso a,, 5\W. benevo
ordinarios ; e appa~eceu no no~ao orçamento a lencia. 
e~perança de um saldo de 12.000:000$000. (Muito oe~1•! muito bem! O orador é com· 

Pois bero ; o que fez ~ governo, o que fez a primentado.} 
camara, o que fez o senndo (e não me refiro "
este ou à.•juelle partido,tallo em geral)~ Que fi
zestes vós, podares publicos,desses 12.000:000$1 
Esb:mjaa\e-os com o funccion dismo, eom mil 
despezss iroproductivas, e começastes ate, por 
um ~cto que eu não quero qualifi~ar, augmen
tando o vosso aabsidio de deputados e senadores, 
perdendo assim a unica fot·ça que vos da.va o 
aireito para exigírdes !acrificio do paiz e de 
tcldos. · 
· Eu não mo embaraço com. o de(•cil ào vosso 
orça.mento; c!evieis. ter a previsio e a. enprgia 
precisa para conter os vossos amigo• em 
niõo augmentar e~se defic•t, e, si não tendes 

· capacid~de pan> i8so, não a tendes par~ go
vc:tnlr. 

Senhora•, não p~ço a diminuição dos 2 °/a. 
O• nobres deputados sa!Jem perteitam~n te 
que os economistas dizem que a. diminuição 
ifus imposto! .uãs dsve ser. minima :; si fõt 
lliio dará. resultado ~'<preçiavel, é preciso que 
a e faça uma. reducção m&h importante. 

O SR.'Lo!ÍRENÇO DE ALBUQUERQUE (ministro 
tle estra.ngeiros):-V. Ex. supprimiria os im
postos ~e. exportação ~ 

O Sn. F_ BliLis.uno:-A queatão tom:. outro 
caracter. 

0 SI!.. LOURENÇO DE ÀLHUQUII:ltQUE (ministro 
de estrangeiros):-Eu pergll!lto si V. Ex. fa.l'ia 
is"!!o, sendo ministre. · 

O SR- F. BliLISA.Rco:- En sei que não tenho 
<18 qunlidad~s precisas para occupa.r osao. 110-

•içio. (Muí!Os nl!o apoiadas.) 

O SR.. LoollRtiço DE Àl..lltiQUl!lRQUII: (ministro 
dt utrangeil·os):- V. Ex.· a.s \em de sobra.. 
(Muitas apoiados.) 

O S&. F. BELtB4RIO!- Ma. não pouo deixar 
de dizer que, pen•ando como me e:~:presso, eu 
uilo aceitaria o poder senão para fazer o que 
ent&ndo. 

0 l>'n.. Loll'l\ENÇO DB ALUtlQUl<lltQGE (íninist1·o 
de estrangeiros):- Mas não o faria irrnnetlia.ta
mel;lte. 

O Sa. F. B:SLISAll.IO!- Não sei o que V. Ex. 
entende por immedlatamente. Lmmediata.mente 
ser à pot a.easo os qu' tro ou cinco annos que 
tendas estl>do no poder 1 São os dez anooe que 
decot'l'., ram depois d~ .guet'Z'a ~ 

O Sr. Felicio dos Santo,.;:
Sr. presidente, V. Eli. e os nobres deputados 
que vão ouvü·-me d .. culpa.r-me-ão peh falta 
de me thodo c , de p1·ecisão de que se h2- de ra
sentir um discurso pronunciado em hor 1 adiau-· 
tada, · exluLUst' a at tenção do orador e do audi
toria de,Pois da briltw.nte oraçao pr~eede11te. 
Ténho atnda ou.tra difficuldade & vencet•: a des
ordem dos meus ap~nta!Uentos, t:1nt~s vez~! 
deixJdos de miio por causa dos repetidos en~er
r<mentos de discussão· d6 q11.a tenho sido vic
tima, forçados, é certo, pelos dis~ursos verda
deír,lmante ol.litruccioni; t •s de alguns dos 
nossos bonJ•ados collegas. Co1n tanta maleria 
accumubda e tão c~rto tempo, é clifficil escolher 
bem e aind~ maia est<J.belecer o conveniente 
ne,;co n:J. e"posi çilo. 

Sr. pt·esid<Jnte, por tr~s vezes tenho obtido 
a houm. de tOm2tr assento nesta aSisembléa. e 
sempre com o pr:l.zer de ver nos con~elhos da 
coróa. o nobre 1.residen~e do conselho. Somos, 
porün to, conh~cidos ..• 

O SR. V1sCO!><DE DE P .tRANAGtil (presidente 
da consetho) :-Ha. muitos annos. 

O SR. FEr.ICIO !los SAxTos:- •. _ Aindu mais: 
a.comp 1nha com in t •resse a vida p ul.lliea de 
S. Ex. desde. que, sendo cu ainda estudante, 
~qui a;,pareeeu, ca . .:a supplente do depnt.,do, 
eleito p~r um districto do sertão de sua pro. 
vinci~. E. si gost~sse de certas a preciaçi)es de 
um tuysticismo symbolico, mais de uma vez 
eltplarado pela rh;\ori.:a p~rlamentar, pode1·ia 
talvGZ achRr iilgurna relaç.ão entre ''1 uella 
circllmstancia da estré• do nolJre ministro e o 
grande serviço qne acaba de prestar ao partido 
liberal congranando-a para felicidade do pai~, 
Com elfaito, ó na.qucllc districto, banhado pelo 
Gurgl'eis, que se a;;ertará o laç.o da união das· 
províncias do lmpedo, quando uma politic~ 
ms.is util e uma administração menos a canhada 
ousar reunir as ag11as do Rio Preto, confiuente 
do S. Fra11cisco, :i.s da lagõ ' de Parnagt1ú. d·Jnde 
corre o Gw·gueia para o Pa.·naJtyba. Deixemo• 
porém ess2s sonb.os. 

Si os gove"no', de que tem feito parte 
conspicull. o nob rl presidente do conselho, não 
a~haram em tnilo um amigo <(edicn.do, "atando 
pór tu lo quanto queriam, taml>aw jamai< vi
ram-ma entre os conspir,doreo quo det·.·i b:\m mi
nlstet•ios para sat.il!tàzer ambições propria' ou 
alheias. -. • · 

O Sa. LoURENÇO D:!ll ALBUQUmlQUE (mi,.isti-o 
ik estrang~:ii·o3)!'- Mas que iizestes vó.> du-
rante 91SCB deo&nnos~ o SB.. c~l)lDO Ol: 0Ll"?Ell\A:- v. Ex. é 
_ O S:s. •. F. BELis.IJUo:- En jâ disse que me. incapaz disso- . 
~&feria 11,0 governo e·.-.ao plll'la.mento em gc:-~L I O Sa. FELIOZD D05 S.I.NTOS : - Essa tem sido 
· Senhores, em cónclll.lto; eu nil:o >oto impo•· a nonna de minha. politica . _ . . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 00:32+ Página40 de 5 1 

Sessão em 23 de Agosto de 1882 

O SR. LouRENÇO llE AwuRUERQc'E (ministro 
de est2·angei1·os) : - Dssde 18~7. 

O Sa. F.ELlClO pos SANTos: -E' vet·d·ade e 
folgo lembrando q_ ue com V. E:s:. achei-me ~m 
algwn~s pequenas r~volt:>s de consciencll>. 

E' qo', senhores, não comprebendo qoe a 
xnissão do deputado seja aimpl•smcnte r\poiar 
ministerios ou fazer-lhes opposiç~o systematica. 
Nem sou dotado da pla.sticidade neeessaria ão 
que se chama convencionalmenta 11m homem 
de partido, nem ·comp•·eb.eudo mesmo 'lu e V'"'" 
t<tg-em h a para o po.iz na. adh osões contr~ u. 
consiencia ou na estratG!j'ia dtl. opposição gem 
sinceridade. (Ha um a:pa>·te.) 

Nã:o recuso nunca aos ministros o respeito 
que é devida á cid•dãos que fa.r.em o sacrliicio, 
de !'Sua.s commodidaUe:s para. ser.:vir ao ~iz ; com 
mais razão a.;•plaado o sacrilicLO nctual do no
bre preslde nte do c~nselho. aceitando o minis
teria nas circmnstancias em que o fez. A S. Ex. 
devo attençõea particulares porque mais de uma 
vez apreciei o seu caracter mtegro. Tive mesmo 
occ~úão dê devêr-lhe especial g<•atidão: foi isso 
quando em iS67 soffri uma invectiva désleal de 
um collega,e, 'apezar de achar-me em opposição 
ao governo, S. Ex. acudiu em minha defesa 
confirmando uma assevera~ão minha. Não vem 
a pello Peferir o incidmte. 

Na carreira brilhant" percorrida pelo nobre 
ministro ohserva-.!e uma ciroumetáncia não mui
to commum e honrosissirna; é quG S. Ex. a te;:u 
trilhado s2m usurpar o l ogat' ele ningllêrn, sem 
prete~ir o mcrito !>lhcio, não devand<HJo •obre 
as rui nas de seus co-religionarios n~m êxclui n
do-os, (apoiados), e· collocando os seus amig-os 
em sérios embaraços na.~ luta.5 intestinas do 
partido. · 

F340 esta observação, comquanto pela minha 
parte tenhá-me con>et'"Vado neutro em taes dis
sensõe•. Meu p rogramma foi sempl'e collocal' 
o senLimento do patriotismo e do dever de servir 
á minha provi neta Mima do par lido, e portanto, 
ainda rru!is acima dos individuas. · 

Com eS!las idéas apresentei-mo ao corpo elei
toral ultimamente, apezat· doo di.,;abores da 
vida politica, por'lna esperova 'loe um novn re
g·itnen eleitor:U pr~duziria uma camara inspi~ 
rada. em melhores sentimentos. 

Preciso de· e~plicar-me a este respeito: tenho 
sido IU'l:;llido s<>b1•o "' lcgitimidc•do da indopon
dencia em que exerço o mandato popular. Per
nütti-me portanto, seJlhores, a leitura da minha 
drculsr aos dignos eleirores do i9o districto, e 
vereis qu~ não estou aqui trahiuclo a nin-
a-uel'Il. . 

Depois de lastimar que a energia nacional se 
esgote em lutas partidarill.s esteJ•eis, em exclu
•ivismo pessoaes sem ob.jectivo nobre, nem re
sultad•'• positivos do ci.nlizO:çito, em vez d;; em-· 
pre;ar-se em conqui•t&r " natureza palo tra.· 
b:tlho util, fecundando os immenaos germens d~ 

1,rogresso, quo hão do t~azer :\ co'»munhii:o 
social o eaplqndido sertlio mineiro díuse : 

« Nilo sou uu1 home:n tloVO em poli tica ; 
V. S. te'u ·no meu \ll'Ocedimento nntorior os 
elementos par<~. julgar a mim e a minhl1 pre
len~ão . 

. V. IY.-17 

""A poHtica é para mim 11. mais difficil Jas 
sciencias; lJOt·que devo bUSI):l.l' contribui~ões 
em todos os ramos dc·s co:~hecilnento' hum:l.ilOS, 
para. comprehender e diri · il· a sociedade, a. 
rnaia complica.da de todas as organizaçõe•. Di. 
ante do seu grândn horisonte •in to-me pequeno 
e fraco,_ más empre~a!ei todas as forças J."l-1'~ 
hem ~ervH' a. causa puohca. 

« T~r a .l'olitica simplesmente como arte d,e 
govet•nar os homons, ~:s:plorando suas paix~a 
e confiando no calo2· e humidade p~ra o !hs
CilVO~vim.euto de um povo, é deaertat· a guarda 
dos mteresaes do futuro e desconhecer a alta. 
missão de um gov<.mlO patriotico. 

« Estudaudo "" que~tões soeiae&, proettro in
spirar-me na calma do homem de scbncia, qu& 
aceita se<n relutancia :1. solução .-erdadeira dos 
problemas, nlio se deixando inftuir por precon
ceitos de escola, prejuízo~ de educação, senti
mentalismo:; incon.ventontes ou outro qua.lrtU<Jt" 
elemento_ perturbador do justo criterio. NãD te
nho ror 1sso servido a homens nem á pai-:s:õea 
como o l'ô-le attestur a minha fé de officio. 

" R~sl}Glto as boas intens<:io~: qua.ndo vejo, 
como actualmsnte. cidad~os honestos á testa do 
gDV~l·no, comqu.anto delles divirja em cerltl.S 
aprecin~ões, não posso deixar de render-lhca o 
meu tributo de !jratidilo, como brazildro. 

• As.im hei procedido sempre, discutindo 
factos e idóas, disseatindo de tb.eoriss que roq 
parecem ~rradas, porque não sei subordinar a 
justiça ás conveniencias partidarias de :mo
mento. 

« Tenho tido a felicidade deve:· comprehen
didõs esses motivos da meu procedimento. por 
qu.e nunca encontl'ei em campo contra milll 
pessoalmente aquclles mesmos a cuja disciplina 
par tidario. nem sempre me snbmo tti. 

« Tenh0 en~ondido '{ ue as leis só devem s~r 
inspiradas em nec essidadas claras e aapit·ações 
d• progrcsoo social, attendendo-ae muito ás 
circamsta.ncL<l'S g-eraee do pai• e a.s condições eo
peciat>o do povo q1.w o habita. Estabelecer con
strangimentos inuteis por espírito de imHo.çãD 
e por theoria.s· metaphysicM, iucomtuodando z. 
todos ps.ra :>ccomll!.odar alguns, por amor de 
umn. uniformidade cstbolica qna nem exi.~te ua. 
natuYezo nem se pódc mant• •r p·~1o u·tifi.cio. 
pareceu-me sempre· um grande erro. Póde-so 
evitai-o limitando-se nestas questõ"es a acção 
do governo a garantir o• direHos de todos e a 
supprir o qna houver de dofeotivo nas leia o:n 
relação ás necessidades nov"" ou não attendidas 
até então. » 

< O prog-resso real é o que proceda, como o 
crescimento nos organ"ismos "Vivos, da evoll-!fa'o 
e não da revolt<çâo. · 

. « T,to complicadas são as r~laçõ1s sociaes 
que qu alquer al teração em uma dell:!.S repet·
cute a'n todo o mocanismo e va.e á dist:t ncia 
eala.belo.cor perturbações o cre111' condições 
novas q uG modificam pwfnndamente o estado 
actun.l. Por isso os incoll venientes impensados 
de uma lei são muitas Vlll:es maiores do q ttc as 
yantagens e~peradas~ · 

« Que esto. tem sido a minha doutrina, V. S. 
verificará examinando o meu procedimento na 
camara dos daputados. Pedindo ao corpo alei
toral a. sancç&o delle, não poSBO deixar de toc.,r 
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e:n um ou~ro ·ponto capital. Levantai a voz I tid360s, d:ü~an,Io de lado os cidadãos •nais ho
com·onQrgia reclama11do ga:·antia. do tra.bo.lho nestos c hál,ilit11.do•; si anffra:."a~ proctwadores 
e p:otecção á industria nacional, attondendo do partido em vez dJ advog-:id.os comictos d~s 
ao bem es~r de nossos concidadãos, á in de- noc.~ssichdos c asp\r,\~ões do paiz; si os ~leitos 
pondencia do paiz e á subsistencia de metade forem ánt~s libcraes ou co>tsercadores do que 
pelo monos da nossa população, incapaz ou ora::ileiros e pan·iotas, blhari compl•>t.lru~nte 
l'eÍrJctaria ai ãgricu.lt.ura. Preferi ossne eonsi- a oYperieocia. da rcforroli ~bitoral. 
de,•ações á opiniãa estrangeira intere;s~h no ~ Aspirando à honra de r~presc•1tar esse dis
probnga.mento do regimen colonial em que tricto, pr~ci$0 ila ~dhesão e concttr;o d) to!las 
.vivemos tributarias doe fllbric1nl~s d.1 Europa. os l>ons cid~dlios como V. S., porque $6 a~sim. 
Teu<lo agitado ~ta ').UesLão economica no par- t"rei a forç~ n~co~s:i.-i" pam d !Sempenh:ü- o 
lamento e na. A<socta.ção Industrial de 'l'le s~u m.\n!ato como. o entendo, collocanio-me na 
prcoidente, creio ter prestado um scr1•iga M altum d~s gr;;nd ~s As].>iro çõos d 1 pl'O.,rcsso ~ 
paiz, . r •claman-lo a s:iti•fiição das l 'gitimas nocessi- .-. 

~ M~nhas ideas a este respeito, como sobr.; " d9des locnes, :>.cima das su.ggestões :lo espírito · 
politic~ internacional, rcsu.,nem-•e nos ta pàrtid:.rio. 
phr~e:- !'f~is americano '!- 0 '1"6 e".-opeu, • « D> outra sorte não posso :aom <levo s;rv.'r. 
ma•s bra:ntefrO elo que amer.cmfo. · 

«.A. theoria a.nti-pa.triotica cosmopolita. des- « Diat~an.tin~!' 2s d~ A.gcs"to de 18si ·. » 
conhece que as nações são oq;anismo; nuto-
nomicos prolongados no t~mpo e no espaç', Enganei-me já o confessei. 
J>.dapta.vr.is às circumstanci~s cosmieas c modi- O re•ultado dt eleição nii:o •atisfez·m0 de t.odo: 
ficaveis por elementos adventicios, mas reg-Hos nli.G mc·foi dado firma~· na districto r. política de 
pela heraditariedade e exist~nt'S em g-ráos dif- minha circular que' aliás era apphudidapat·ti
feraut~sde evolução. A unidade politica <i a ctJ.larmente por todos. 
nação e não o plan·~t" em qu3 vlv~mos. Em geral obtive 0 apoio doi liberaes e :.. 
.~Em nla.ção á poli~ica interna dir~i ÍI'•\UC~- opposição systcmatica dos cons9rv.tdores. Com

mente o meu pensamento' Os partidos entro tad1 fui honrado com os votos de alguns delles 
nós tornaram-se puramente pessoaes 'dahi os e com a absten~ão de outros, 
~ntagonismos apaixonado.< inexplicaveis pda NiLo me sorprendeu isso, senhores. Sei que 
simples divergencia de pensamento~ Po~ issa .h_a granda ditferonç::t. enh·e 0 ·assentiment-o 3 
tambem, longe de sgrvirem à causa demacr:.ttiea, uma dou ~riDo. incontesta.vel c a.fe efficiente que 
que toàos os brazileiros professam e cnja pree- modela 0 comporto.mcnto, e que a3 acções do; 
minencia a civilisação do nos3o seculo impõe, homen.• são menos dirig-ida~ peh razão do que 
são eU;s apenas instnm1entos do ~·cinado, pelo sentimento. · 
tomo diria Tacito · E' muito mais facil combater um racioe1nto 

l
« A opini~od pu

1
blica,lmdebil emfrum paiz poll.CO e~roneo do que uma. superstição em .. que se 

il us~r~~~. e ep orave ente en aque~ida p~- vw.J. 
las dlVlSoes de !?"U.[>OS p}ssoa.es qu3 app>,tudem, FicJu porém fi,·mada a minh~ liberdade de 
por dever d~ dioe<phna., os ac:os. dos seus" j proceder dent'o do amoito do meu programma. 
desconp.ecem as razõ~s e os <lireltos dos ad- Apresonta.ra.m.-•3 em concurrencia. a. mim um 
versarlos. . . . . . . outro liberal e nm conserv:ldor com circn-

« DeSâp_p~NCl~O aaslnt ° Cl'lterw par.1 ° Jul- lares partidaria.a. Dis~e franoam~nfe a todo; os 
ga~~nto r!llparc~ál dosados do loverno, o sys- eleitot•ea: si pensais qlle essa. poHtica de ex
toma r~'[lresentati.'0:0 perde .. comp >tam~nte1 s~a clllsivismo par\idario tem produzido o prog-,·esso 
effic.ac1a como me;o pro pno pa_ra.. _a evo !Içao do pa lz e deve presidir à $Wl ovolu9ão, p•·eferi a 
namonál. Sem o 1mpulso da ~pm1a0, o pa.'z. fi- mim qualquer dos outros dous candidato• por
cou entregue. ao poder ?CS$oa: q.u~ 0 dmga que estais maia per te delles do que de mim. A 
mudando d~. p>lot03 por hYre arb,trto, _por'!.ue maioria escolhe\l•me •.. 
n!to tem mews de conhecer a vontade da naç.ao. 
Eis uma. das.ca.usas porque é. COI,Ltestavel o pro
gresso do paLZ que dever11. adYtr do esforço e 
energia do povo. Por m~is alt~ que seja a ca· 
pa.ci®.de de um imporante, não pàdo elb sub
stituir as forças vivas de uma nação. 

< Esse mal, a d lturpa~.ão d > no•sas institui
ÇÕ2S, ~ evidente o Ncllnhecido por t~!los o; 
braúldros sinceros. A reforma eleitor.il é 
mesmo um enso.io para rom~dial-o. Não é sã a 
realidade dás eleiçlSes qu~ d3llá s~ dw) c~pe~ar, 
mas tambgrn o despertar da opinião publica 
chá.mandci-s 1 á coll:.boração do governo os ci
dadãos indiff•rentoe, ate agot·a, á geslão dos 
negocias publicas, po~ indolencia ou descreu~. 
Vámos buscar no estimulo dos inte~esses locaes 
um con1ln.ent~ parJ. engrossar o motor do go
verno .. 

« TodaVia, si o ele i t01'âdo eon.tÍDU.l.t' !l b~b2r 
inspirações· nos miseraveis es:clusivismos par-

UM SR. D.&PUT.\l>o:-Fizeram muito bem, por 
que V. Ex. é um orn~mento da camara. (Apoi<t
dos.) 

O SR. Fz:Ltcto D03 S.;.NTos:- ••. e os qu~ a6 
não me honraram com seus votos duvidando de 
minha sinecridad~ afinal me farão justiça ..••• 

O SR. C.l.lWALHO RmzENUE: di um .aparte. 
O SR. F~r.rcro no;; S.oáos:- Sei bem que 

V. E:.. não est:i. de t~ccordo conunigo, mas pot· 
muito quo t"i}s:_"Jeite su3.s convicções intimas, 
por mai~ <IUO rJconltoç~ ~sto,·emollas uc accordo 
co:n a opinião, sino ora. ou nã~, pouco irnport'l., 
de quasi todos os ho.acns rolitiC03 cb Br.>úl o 
apezar d~ ter j:i sido can~ut·ado p~l > mou ros
p~itabilissimo a.nlig-o Mo.rtinho Campos, con-
Lin ~o iu1penit~nte.. · . 

Não comprahendo o. vantagem aetnalm~nte d!! 
divi<ão da opinião public~ em grupos systcma-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 00:32+ Página4 2 de 5 1 

Sessão em 23 de Agosto de 18S2 131 

ticus: não posso admitti~ a convenien~b de 
olhar o bma pul>lico útravez dcss;)s nrism \S. 

Receio q~to o espirco de pru.• tido l'roduz::l illusiies 
na. apr~ctação do p~triotisroo o da justiça. 

Noa gt•apos pssso:tes t~mhem ha a injustiça 
chs exclusi ristnús em JWoveit~ princl almente· 
da~ dynastias partidarias c da seus cot•t•)zltos .... 

(Ea diversos apa,.les.) 

. ;'!..h ! os n_obros deputados quot·em p~t·tiJos do 
14e~s defi.mdtls e fataes. Vou sorpmhendel-os 
<hzendo que aindtl tenho ma.is receio dos par
tidos de id~a.s do que dos pessoaes ..• ( Apa>·tes.) 

Sr. pro01dente, J:>am mim sãu mais iucxpli
caveis, mais iujustificuveis ainda, os P'irtidos 
tb idéa.s inlle:dveis. 

0. 'lUC ê, n~ VB\'drde, Uma doJUtt·ina absJllttoi, 
uma. tendenclli fatal, uma solução á prio;·i par:\ 
todas a~ questões senão um preconceito? Nilo é 
a pohtrca: u!M sciencia c a mais difli~il de 
tod1s ~ Como quQreis pois comprehnnd~l-a e, o 
que é m~is grave, dirigil-a cvm os pnc.,nceitos 
que toda sci<mcia moderna repelle como o 
rnai<>r peri-~o a. evitar na indagação conscien
ei~sa e humilde da vordad~ 1 Nã , fol'am as 
theOJ·ias me ta physicas, as escohls systematicas. 
o màior obsta.culo ao p~ogresso do enten1i
menLo humano até o presente sccub ~ Não so 
libertai am · de !las já, em boa hora, todás as 
seien.ciaR, G não ê á essa emnncipa~.ão que 
devemos o assombroso de~cnvolvimento da in
intelligenci~ e as c~nquistts soberbas d~ nossa 
eda:de! Ha de a politiea aómente manter-se n~a 
áttadura• que a mumificam, sem que chesuo 
atÁ ella o methoio •ci~ntifieo d:< obs2rva.ção 
sem preconceitos, cir~nlando no estt·nito aml.Jito 
das doutrinM a priori, contesta.dil.S e nfficmadas 
cotno artigos de fé ? 

Não comprohcnd~ osso~ Jeitos da P roeusto 
eu1 que se pret~ndc conter fatalmente as neces
~idades soci~es, essas formulas "lgebricas não 
deduzidas dos factos, m1s d~cretadas pcl~ asco-
lastica politica. . 

Dar a solução !iller,l ou a soluçiio consor
\'adorn a todos os pt·oblemaa pMocc-roe igllal
mcnte absurdo. 

Tumbem aqui, como om outros r:~.mos da acti
vidado lmman<>, o domínio da tuot"physica hu 
sido npen!ls nominal : pt•ocl <mando corn 
omphaso seus cre<los,o~ hom•ns têm proccrlirlo 
como si não actedi~,s~m nellc~. 

Vêde ~histeria dos nossos partidos. o~ libe-
11acs g<~vcrno.nt tnuita.c vt.:-?.cs oo-mo conservn.clores 
c estes corno liboraes ... 

(Ha oufl•os apa;·t•.•.) 

A historia. dos nossos pa~tidos é um cpigram
ma eonstan.Le. O partido ,consorvadc;r de>arma 
a polü~ia., processa os bispos o do ereta a eman
cip.?oção das . gerações fu tttra.s dos escravos ; o 
pat•tido libaral reduz o corpo eleüoral a pouco 
m&is . de um centosimo da popul~ção do 
Imperio ! 

Ha porêm out.ra crítica mab geral a fuzer->;e 
sobre· os nossos p~rtido:s : sna. divisão pecca 
contt·a uma lei de logica,· nã.o ci e:<~cta. Não ô 
::ulmi~sivel a exclusão de uma parte pela outra: 
não ha til antagonismo onlro principias lib·!
rM~. e eo~~erva<l.9res, OuteM scluções podell! 

ter cs probl·olll1s politicos que ninguenl dirá 
pertencerem a qualque1· d>1S duas ('s.:olas. 

A sci~nr-i::~: vc.:""d:tdeir;l~ qnr~ A !lpeHa.s o bv~n 
SOnso mothodtsado, exige o. fijrmula Jib ol'&l Clll 
um ~nso, a coBsc~·vado:"a em oulro. Na mesma 
q_IJCStão c ·.1 sere.i m•:t liberal OI'Z c.onse~·vador : 
b~'lta q!le se 1uudc qualquer e-il·cumst:.lnci~, que 
sL útere algum d,,do u;\ etluação. 

Tomados mes;un em :1bstracto os tec·mos, uiio 
com;w~hend) liberJl qu, não· seja conscn•ad '" 
ou vice-versa. (H a "'"' aparte.) · 

_A ~dou lyina. evolnci~lni~L'l qne profes..a, qu~ 
nao e nov1d~d~ na sua essenctl', mns que só nos 
no;aos tempos s~ generalisou tt t das as scien
c< ts, f z mais do 'l ue as t·~voluções polilicas ·: " 
re,•oluçãa d~stronisou o~ reis absolutçs, a Qv :

luçiío l'!lL'reu da> sciencias pbysicas os princi
pio •absolutos. Na polilica ch.~gar.i. a onda ..• 

O Sl\. 11., D~> Siqur,m A :-Os !'"'''tidos deyem 
s; format· a~ ui no pa~lamento a proposito de 
e»~ a que8tão. (CamBstaçiJBS e apartos.) 

O Su, FllLICio nos SAN-ros :-Senhores, cre~o 
que não ha no nosso plane~ paiz m•is corroi do 
peb diathuse po.rtidaria do que o Bra1.il. Na In
glatena o maior numero de cidadãos não e tohig 
nem tory; nos Esta.dos-Unidos o grupo de poli
ticos é pequeno ; na França mesmo os partido• 
alteram-se e não abrang-em a todos : fica, por
tanto, nesses pai~es um grande espaço para a 
opinião iaip.1rci 'I que impello. o governo e os 
partidos. 

Entro nós o partido é rim baplismo, um aact·a.
mento que •e imprime no cidadão M antrnr na. 
vida. Todos hão de nascer liberaes ou conser
vadores ou aceitat· uma fé antes mesm~ do uso 
ela t'l!>~ào! , 

Quem tem viajado, conl(J e o, o interio~ do pai~ 
acha-se em melhot•e.~ condições da ob~at'Ya,ão 
deste phenomona ..• (.4partes.) 

E' curioso vet· o fel'VOt', o ontbusíasmo com 
'I ue se pNfos ·a " r~ do partido G a ingcnuid•de 
com q11a fiC considor ... um porjgo so-J.ial a. elei~o 
de nm contmrio aind:~. <jUO lllolhot', mais eapa" 
do que~ a nigo. Não o o instincLo cégo de 
coaservação <]UC csLá em jogo, li uma convicção 
sinee1·a •.. 

Or~ tocla es;;a enorgla. an gn.stn inutilm·~ntc 
na dcf~sa de um~ met<1.physic" c1uo nus mosmos 
uiio comprebendcmo' •... 

O Sli.. CARI'AU!O HElEN&E dá tlm a.parle. 

O SR. FJ:{.rclo oo~ SANTOS:- on não l"'·'~i
camo.> . 

Para tormlnar estas observações e Mtond •r 
:ws collegas meus vizinhos que ~s acham des
locadas nesta. discusoão, direi com Herbert 
Spenc.or que nós os e''oluçionistas somos m~is 
conservadores do que os a c tuaes; porque, con
siderando as struoturas sociaes passadas, aclJa
ruos a razão de "c" c .?. justífi~).â? de arranjos. 
de inalituições que horroriS2om O$ mais extre
mados membro$ do partido da resistencia : 
somos m·üs liboJ•.•cs do que os mais adiantado.> 
t~::tdicaeg! pul·que~ considernndo que prosagU:~ in
ccssant~ o t~aba~h.o 'l"e ha. desenvolvido lenta
mente o esLa~o actual, não cogitado sequ~;· 
pelo< ri.nlisos, não sabemos que traneformaçõe '· 
r~>erva o f!ltur~ i huntanidad ') ? pott:mto que 
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fórmaa de vida soeie.l, não sonhadas poré"m mais 
porfeitas, serão possiseia parA os vindouros. 

O S11.. JoAQUill !A.Y.L:aEs:-V. E:<, resol-ve o 
pl·oblema d9 ser liberal e cons~rvadOl' ao mesmo 
\Crupo. 

0 Sa. FELICIO D03 S4Ntos:-Couform~ à 
questão da que sa tl'M.ar ••• 

U:~~ Sa. DEPUTADO di u1u apa1·te. 

0 SR. FJ!ILICIO DOS SANTOS:-Refór,nas ! Edu
câção populár ! Q11em precisa mais de ,-~formas 
do que nós ~ Como ed uca.remo• o povo em uuw. 
doutrina que não eomprehendeiDOS nós a selec
~ão intelleetua.l do paiz ! Digo q u~ não com
P''ehendemos para: não dizer que não pratica
mos, p&ra não descobri!' a hypocrisia com que 
procedemos. (Ri3o.) 

O SR. JoAQUI~I TAvAREs dá. unutp~rte. 

O Sl\. FliLICIO nos SAm:os:-Ao aparte do no
bre collega jà respondi longa-mente em um 
diaeuroo '). ue prof;ri na legislatw·" pa.ss •da, 
q Q.ando fu1 accusado de paradoxal, contraditaria 
republicano imperialista, liberal protecciouista 
fi níio sei que mais por um dos mais intelligen~ 
l~s lntmblos de'lta camara. Não voltarei á ques
tlío. O deputado a que refiro-me fàra educado 
:oa escola · mebphysica., mas seu talento não 
podi:~ deixar de ser attrabido para o methodo 
ecientüico moderno e S. E>;. ju 1'0Yelou Len
dsnciaa magnifieu em um tra]jalho monumen
tal com que illllBtrou a presente sessão. 

Só direi ao nobre deputado por Pernambuco 
·qll9 é principio nosso a relatividade das scien
oiaa na.tlll'aes e entre essas temos a politica. 

UH SR. DEP.UTA.no da um aparte. 

Ü Sa. FELICIO oos SANros:- Crê o nobre 
dep11tado q11c a verdade é ~bsoluta .•• más quem 
poaaue essa verdade absolut:J. na. nossa sciencia ~ 
Onde està. ell& 1 Eia a interrogação e te1•na de 
Pil&toa gravada no espírito b.unt&no, ~ell.ada na 
nossa fronte desde que o homem começou a 
penS&l'. O absoluto e o real, mas inaccessivel a 
omsa investigação pelos me!hodos physicos. 
Pretende!' achar :~. verdade uhima neates as
•umptos é uma preaumpção infundada. 

A diYiaa. da sciencia e cercar<ào i~ vero . 
Com ·que direito s~ pretende estabelec~r o11 

deacobril' formulas geraea para. resolvor todn.s 
M questões 1 Taes preten~ões metapb:ysicas, 
di~ "}laudale ·:, assemelham-se ás iUIÍ.sMs das 
mulheres velhaa que tomam os borborygmos 
intestinae• por movimentosdB um f~to. (Riso.) 

Fallais em verdade absoluta em po!itica, 
mas vossas idéas de hoje são as de h ontem~ 
vossos prowammas iguaes aos dos vossos an
tepassados 1 Si assim fora não t~riamos a honra 
ae ver !l. frente do p~rtido liberal o nobre pre
·sidente do conselho. Só a e.vo1nção, a modifi
eaç.io no credo, nos partidos e nos espíritos, 
perinittem que os homens sinceros venham se 
aggremiar aos partidos de progresso. · 

ACl"edítais na ·yerdada absolutà de vossoz dis
~tc!o·s, l)tth'êbnto. quando se passa. do abatracto. 
para o C'Otrureto, quando uma questão positiva 
~ l'tgÍh ®ste rMinto, onde estão, ali os con
>'ll~'l'adõt&~, nq:crl os liberaM, por~ne ra.il!to dan
Sl~ ll:t!i éhnsu: éí•o!sez tílo fnUot•agco, crn. 

zando-ae os fardamentos entre as duas bandei
ras? Dizeie que o partidos •ão definidos e a. 
sAparação entre elleg é toda a.rtüicia.l .... 

O Sn. RniSBONA :-E' de rotuloa. 
0 S!t. FELICIO IlOS SAN'I'OS:-E de rotules tro

éados muitas vezes. (Riso.) Que conteudos e qlll!l 
rotulas ! Parece que um eapirito maligno,pene
trando :i noite nesta. drogaria, di verti o-se em 
trocar os letreiros dos frascos .... 

6 Sn. F. BELisAlUo:-V. E.,, não se refere 
ás pastas que 0$ mniiltros actuaes oeeu.pam 1 

O Sa. FELrcro nos S.u.-ros: -Não me refu·o 
a ninguem, fallo em geral. (Riso.) 

Vou me alongando muito mais do que pre
teudia, por causa dos apartes, mas na:o posso 
dei:nr de fazor ligeiras reJiexões sobre a. camara, 
observada do ponto de vista que tenho sempre 
tomado. 

Parece-me que a divisão systematica ila ea
mara em ministerialistas e opposicionistas re
J!ec.te. dons temperamentos exager.1do•, quasi 
morbidos, da intelligeneia humana : o pcsoi
mismo e o optimismo. Acolá. est~o os repre
sentantes da philoaopbia lugubre de Heraclit() 
o de Schopenauer, aqui os discipulos de Platão 
e Epicuro. (liilaridade.) 

.N"quella en!lemia, ha, porém, fórmas di
.,-ersas e curiosas. No nob,·e deputado pelo Ma
ranhão, por exemplo, um dos mais esforçados 
e intelligentes lidadores, e !la reveste um . ca
racter ora. humorístico, or~ melaneholico. 
(Riso.) No S1•. A. Figueira, que se fez o histo
riographo do dom inio liberal, ha mais irrita
çii.o, vrincipalmente quando lembram-lhe 
precedente~ do periodo conservador, no qual, 
aliás, procedeu sempre com. inteira isenção de 
animo. (Apo.iado~.) No Sr. Ferreira Vianna.,. 
Eu suppunba ser do ).'artido desse illuatre bra
zileiro : gostei da adj e e ti va.Qão dê philosopho 
que a si proprio ap_(llico.u (riso); mas quanto 
mais estudo e adm1ro a S. Ex., maia longe 
vejo-me de sua philosophia.. O nobre d~putado, 
com seu grande talento, sua elevação de Gspi
rito, parece-me um alteroso aerostato, carre
gado do hydrogeneo da inspiração, erguendo-se 
na athmosphera, tocando as nuvens, mas ••• 
cahiuuo sempre no mesmo logar ! Elle mesmo 
o diz: falla como philc~opho, mas atil.'ll sempre 
da :fileira do regimento. Seu voto partidario em 
todas as questões, é in!hllivel. S. Ex. é, poi•, 
um balão Cllpti vo r 

Além disso o nobre deputado não soffre aó da 
molestia das opposiçõas, o pessimismo. S. E:.:. 
tem uma idea fixa, =modo de ver, quasi mo
noma.niaeo (1·iso) considerando todos os erros, 
todos os males do pai• como inspirados por um 
espírito unico. partindo de uma fonte unica 
que tem. como que envenenado a.s nossas insti-
tuições. (Riso.) · 

lAmento isoo, porque po.rccc-tnc que o nosso 
f~stejado orador enga11a-se. Stlria. muito mes
quinho este pGVo, seriam indig11os os homenl! 
\{ne o tem governado, ai_ um homem, por maill 
mt<llligen!e gue. seja, por maio!' que Beja o p~d~ 
~ ~llê aonf~~ih !~go!mente,pud~ssll nsur~õar tão 
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V&llbs attribuiçõe • a ponto de conduúr a nação 
cegamente e de exercer nefasto dominio sobre 
um povo. (Muitos apoiados.} 

Convêm liquid~r esse ponto; porque, si assim 
é, so.nos dignos dlsorte que temos. (Apoiados) 
Si o Brazil vive sob a tutella. d' um homem ex
traordinario, da qual não póde libertar-se, que 
impol'ta saber para onde vai ? Resigne-se, em 
vez de b.m3 nta.~-se, pois que a resign·1ção é a 
rirtude dos ÍraC03 e d03 incapazes dO lutar. 

Pa.ra mim, .senhores, tenho que ó grande, ~ 
tah·ez demasiada a influenciá da corôa, mas ella 
evidentemente procede da abdicação do governo 
na direcção dos interesses mais serios do patz. 
O espú·ito partidario concor!'e muito para isso, 
absorvendo a attenção toda dos ministros .. 

E' nas .deoidias dos répN•entantes do pOYO 

que vegeta o podm· pessoal. A corôr~ faz o <t UG 
nós deixamos de fazer. . 

E' certo que ella terá animado e promoYi.tio 
indirecta.mente algQru.~s reformá~ precipitúda9 e 
)nroluntariawen!e causado alguns erro•, ma.s a 
sincmdade e· patriotismo eom que pro~ede 
ninguem poderà seriamente pôr em duv1da. 
(Ap oialios.) 

O descredito do governo concorre princi
palmente p:lra ~al :fira, e um dos motivos 
da des~rença popular é a falta de cumpri
mento das promessas e pro5rammas dos par
tidos. 

O nobte presidente do conselho me pérmi\
tirá toda franqueza. : S. Ex. não se mostra 
corrigido desse erro, prucurando veuee: diffi.
culdad,,s a custa da. sinceridade da; pro
messas. O Sr. Martinho Campos, C8rAckr 
rijo e inflexi-yel, não quiz proms.tter ~qui~o 
que não podia fazer : mas acredüo que furJA 
o que podes se. O nobre presidente do con· 
selho prametteu tudo, mas receio muito que 
na.da. fará do que annunciou. 

S. Ex. pôàe desculpar-se, e bem; pro· 
cedeu como e~tadlsta no infeliz meio om que 

,ViV!!filOS. 

O Sr. Ma.rtinho CampO> tinha uma franque~a. 
t•ude: o nobre presidente do conselho compre. 
h.endeu melhot• a situs.çãv GltCl"ccndo a oon
descendencia, virtude mais canse nta.nea com a 
direcç.ilo do partido actualmente. 

Como o L"ei Fernando de Napoles S. Ex. res
ponde ao povo amotinado-'J,uereis uma consti
tuição~ Eu vos darei duas ... (Apartes.) 

. Perguntarei aos nobres dc~ntadõs, <lue tanto 
clamaram contra o Sr. Mart1nho Cam:>os por· 
que não formulava l ogo e logo uma ou duas re
formas, por quo razão· se acham tão conformados 
agora 1 (Apartes.) 

Não sou eu quem lut. de brigar com o gover~o 
por falLa de reformás· immediatas, mas que dlf
f'erença. ha. entre estes dous ministerios ~ Pro
messas. , . , O governo empunhou a bandeira 
de 1869. Não posso bem apreciar aguelb pro
gramwa ereio mesm.~ que a edi<;(iõo està es~ 
gatada. ; 'niaa ·o no ore presidente do .co.nselho 
a;qui desenrolon-o, sem commdo nos fuor ao 
tn~oos !! ord~m chronologica das reformas a 
as:ecuts.i•. 

· O Sn. Pll"ESUJENTE:uo C@l\'SELE.o-V. Ex. não 
estava pre~ento ou ent&o não me fez a honra. de 
le>' o meu discut·se. 

O Sa. FE~tcJo uos SANTos: -Ouvi a V. Ex. 
Ha poróm reformas que já fora:n e:.:ecutsdas 
pelos conservadores, as que reeta.m foram con
siderada• simples aspirações. Não sei si já 6 
tetnpo dt! realisa1• b.es asphaç.ões, visto como 
pouco ou uada m'is resta. Si o partido liberal 
q uat' effectivamente um prügramma de t•efor 
mas não é ao de 1869 q\le ha d~ recorrer, mas 
si:a a.o de 1834, onda se d·eoeo.ha cl•ramente o 
intento de desenvolver o elemeb.to democrati~o 
da noS3a constituição. Será llinda prematuro 
a.qu~llc programma ~ 

Nenhum liberal póde accellàr o senado vi
talido sem corra c ti v o, insütui~ao conttaria á 
indo!~ dcmocratica e à. vropvia na.~urezn huma
na, como j~ demonstrei em outra occaatão. Ne
nhum liberal põde t~o pouco deixar_ de promo
ver o alargamento do sufl'ragia. (A.poiado~ t: 

não apoiados.) 

O Sn. Loun.l!NçO DE ALBUQUl!lli.QUE (ministf'O 
dQS Estrar.geÍrQs ) :-Eu sou liberal mas não 
desejo o o.!arga~ento ~? s~ifragio por:1~e nã() 
desejo que a ele1ção seJa fe1ta pela pohc1a. 

0 S11., FELIC!O DOS SANTOS :-Entretanto pa
rece-me que o m.en am~go mi!listro "dos ~stra.n
geiroa comblltOu commtgo o ngor excaas1vo da a 
provas de capncidudc. 

Não se póde negar ci.ue a lei vigente restrin
giu o voto á cantesima parte apenas da popul9.-; 
çãJ. A lei nem é propriamente conservadora, e 
simplesmon te o appello a u:n _certo nlliD:ero de 
cido.dã:os escolhido$ sem criterlo determ!llailo. 

Ninguem podia prover os seus eft'eitos, e, si 
não fosse li:ío re•tricta a cl..sse dos b.omena po
liticos a camara 2aria. obra do aceaso ou de fur
ças idteiramente desconhecidas. Não houve 
censo 11Igum. : foram qualificados não o~ que 
titlham certa capacida.do mas os que puCLeram 
pro.-al-a por certos meios. P~r m":ia incon~u-s
sas que sejam as prova~ nllo mclu1da~ na lista 
da le1 tão considerada.s nullas ! Dep~1s de pas
sar n; camara a lei tal que, ~;i fosse execntacla, 
nem um cidadão por mil se a.listnria, o ;,enado 
derramou ll.O. urna das qualifteaçõ~• a oaldeir~da 
do jurado de 1879 ... elemen\O o malS ~emocrat1co 
do alistamento, mas sem proporç.ao com os 
outros •.• 

O Sa. IGN.l.ClO MAl!TnfS: dli um aparte. 

O Sll . FELlC!O. DOS SANTOS : - No meu dis
tricto niio ha 30 el eilores alistados por outras 
provas de renda. Ora tendo de deeoparoeer li.OB 

futuros alistamentos o jurado, como se recrtl• 
tará a delllocroci;~.? Não 6 evidente esta fenda: 
nos alicerces da· construcgão liberá!? 

Eu o disse g,uando discutiu·se a l~i: ~ta re
forma ci o suictdio do pMtido liberal. Ah1 as to!. a 
camara actual com mais de um terço de conser
vadores: eom que 8lemantos id~a eombatel-os 
na. JH'Oxima. eleição '! 

O SR. ANtONIO DE SIQUEIRA.=~ Si nii() ha 
cengo algum, como !'revê que predomi.n:mi o 
elemento conservador l . 
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0 SR. FEL!C[O DOS SANTOS :- Agora haveri 
censo e altissiuto porque fa.lta o contiuen!e do
mocro.tico do jllrtdo rle {879, fornecido pelo se. 
llJldo conserYalJr.(Apa,.tes.) Emquanto aperta
v~-sc o circulo das pro~as, aceitava-se aquel
la simples presumpção de renda ... A extran· 
g~ncia da. lai á ma.nifssta. : eis urna. l"Cforma. 
essencialmente liberal Que deve occupar uma 
das c LSM j:i vagias do progranuna de i869. 

A ··el:tincção do elemento servil dov J s&r outro 
artigo de fe li \ler Jl. O l>(~Verno comp,·chend ou·o, 
mas o que quer~ Seu pensamento esta tradll
zido no projecto em dis~ussão. Não ha a menor 
innovação na lei de 28 d·~ Setembro : o gov~rno 
é conservado~ -neste as.sumplo. Trata apenas 
de augmentor o fundo de cmo.náp:>.ção com 
uma migalha. dos mesmos possuidores de es
cravos ! (Apoiados.) Uma migalha, porque 
para '"luelle fim só tem o go,·et·no os impostos 
cobrad9s nu infeliz munkl!Jio neutrJ~ pm·ten
cendo os outros ás provincia.s; uma injustiça, 
porque dobr~r taxas que jâ. são de lO e 20 °/o do 
valor da proprierlad~ transferida é caminhar 
par!l a completa expoliação. (Apoiartos.) 

A propriedade ser.·il,com quanto con.lemaada 
pelo sentimentali<mo, é uma legalidade entre 
nós ' ell~ só dev l ser ann ullada pelo me thodo 
<la desa propt• iaçilo por utilidade publica, paga 
por todos os contribuintes na pt•oporção de seus 
Jiayeres (Apoiado$.) 

Não a deve pagar somente quem teve a infe· 
lieídade d~ ser ap~nhado C)!ll as cartas na mão 
por assim dizer ; paguem tambem os que a pas
saram' a outros troc:J.ndo-a por apolices de 6 •f, 
os q_ue, como QU, emanciparam os sous, os abo
licionistas e até os philantropos da Europa, 
nossos 'tot·noeedores, cuios governos ~ão aliás 
muito mais oppr<lssorc~ e exploradores r],,s 
raças inferioms do que nós. {AJ!oíados.) 

O funào do oma.ncipaçil:o devo se~ eng-t•Jssatlo 
com um im ·os to geral o proporcional.Não tomos 
infelizmente ainda systema dii·eeto de imposto 
de renda, mas as taxas da impo:•tação o substi· 
tuern para o caso malho•· do que 'l'tae.•qnOl' 
outl'RS. Na legislatura pnss:lda formulei um 
projeeto de ema.ncipação, que mostt·ci a a.lguna 
amigos, e teri~ a. preseo.tado si nílo fóra a agi. 
tação incollveo.iento levantada aqui pelo Sr. 
Joaquim Nabuco eom mais entbusiasmo tio que 
~eHe~ão. Entre outra• idéns coo~igmvn me11 
projeeto mna taxa a.ddicional de 5°/o na tnziio 
o:f!icial de certas ta1ifas de alfandega, destinad~ 
exclusivamente p:~ra o fundo de emancipação, 

O SR. LoURENÇO J!E ALRUQU&RQliE (m i n istro 
de est'l'angeiros) dà um apo.rte. 

O SR. F'Eucro nos SANtOS ·:-Ouvi o ap~rte do 
nobre mini~ tro.Nã.o ha quasfão sobre a propor
cionalidade do imposto, porque elle só recahia 
em manufacturas : a~ materi~s priu:as e os 
instrumentos de traualho ficavam excluídos. 

Assim exportulava.m-se ts.mbe:n os nossos 
all)igos· de -Europa, os nossos fom~cedores de 
manufacturas · _que prégam tanto a ~aridade 
christti. a estes.seus c0lonos ... 

mas a' reg"'" economica. in~oca.da pelo nobre 
n>inistro não é ab•ohlta. seniio q u"ndo nlLo 
l1a concur,•euci!!. no forn·Jcimento. Ora no 
caso ve1·tcute as fabricas naciona.es do ge
neros similares obrigariun o·pl'oductor estnm
geiro a paga,· o imposto bah:a,ldo o preço de 
seus artef~cwa. 0• f<>l>rieante3 csl:rangeiroa 
não poderiam decentemente l<wat•" md um 
accrescimo de imposição para um tim tão nob,·e 
e christão, .. E i~ uma desculpa pal'a os nos~os 
economist:u; que não 011sam protetrer o trabalhO 
nacional t•eceiando ceasuras d~ Europa. 

Ell não t~ria. escrupulos; vejo quce nesta quus
tão, como na harmonia apparente da. natureza, 
impera soherana e brutal a ki de Da.r,vín-o 
sto·"ggle {o>" l~fe, Assim, ~Mas as nações ea
trangeii'M prégam hypoeritamente a. lib&r-lade 
da commereio para os simplorio•, para os es
sencia.Luente a.gricolas, e levantam as b)rreiras 
da pratecção ás industrias nacionaes. 

Na doutrina do livre cambio, que se no• ucon
selha., a l'eci prociclade c illusori>l. Entretanto 
ao passo que a Fra.uça. per"ebe i50 •[. de di
reitos de entrada do nosso café ; que na Ingla
terra. o governe pe1·mitte as f&lsi!ica~Ms desse 
artigo, com La-uto r1ue pag-uem· o impost.o de 
consumo ; que a Russia. decret.> impostos . q11~si 
prohibitivos par~ animar o consumo do eM.; que 
a Austría o outros pai~es eleúm suas ta~s, o 
B.razil não ou::;a augmenta.r sua.s I"ecsHa.s adua.
neiras, ja não digo olevando a razão ou po~
centagem, mas ao menos, os '\' alores offic1aes 
r1uc s~J estimados abaixo da realidade. . 

Senhores, é necessario que tenhamos mats 
libordadG em nossa c:1.sa ; aão nos il(udamoa com 
" b~novolencia h E uro]!a ... 

A proposito : al>:irei um p!).l·cnthcses par •t 
ÍilCt'o~t~l' 110 meu amig-o, o nobre ministro does
trangoiros,por causa da uma declaração sua que 
soou·:uo mal. S. Ex. di~se no senado que o 
unico ca.•us beUi entre o Br:~úl ·c a Republica. 
Argentina seria a inva~ão do Estado Oriental. 
Em primoiro logar S. Ex. p~rcce11-l1le impctt· 
denlc porque não tomos o direito de i~pedü· a 
annoxaçiio do todo ou parto dn<1uelle 11~1z s1 tal 
f<ir a vontllda de sua. popult~iio. 

Quo governo ousada cha.mnr ~s :tl'DUL< os 
brnzileiros p:\ro. se opporam i vontaie de um 
povo s .lnrano ? Dema.ia com que alliados con· 
tnria p~1·a tal fhn 1 C~m " Franç~ e :t lngh
tei·ra, que comnosco p;nrantiram "' indú!'On
dencia de Montevidéo ? 

O Sn. Loua!llNÇO n:E ALBUQUBU.QUE (minist•o 
ele estraniJeiros.) :-Só com os nosso::s recursos~ 

O Sn. FEL!CIO nos SANTos,_ Nenhum _da
quelle> governos nos auxiliaria. A França 
esce.,menta.da com suas desastradas intervenções 
não o farin. ; e a rnglale!'ra e~igiria. pelo 'setl 
concurso hes condições que p~rdet'iamos 110 ne
gocio infallivehnen~e. Talvez nos custasse esse 
apoio a.lg<Ima cousl como a ilha de Chypre ou 
vant<">gens commerciMs p]rtt o> inglezes ain
da mais onerosas para nós. 

Fecharei o pat•enthesis. 
O 'Sa. LouRENço DE ALBUQUERQUE (ministro O orador precedente argniu o g·ovetno liber<l.l 

de estrangeiras) dá um aparte. de osterll. Si os.cons2rvadores fossem C<J.po.ze; 
O Sll.. Fl!.Llcto DOs s_,_.nos:~ Sem dllvid~ j de mais feau11didad ~ se'i~' o c.no do deseja~ •ua 

tal impo~\o Sê ria 11ago p -to.• C')n,awnidore~. Mcenç.io. ~ . . · 
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O Sn. J. PJ!~too:-Eu, como estou certo de 
causa pci01~, não estirrnrei isso. 

0 Sn. FELICIO I)Os SANtOs :-Pa1'(l. mi.n n~m 
uns nem outros eram capazes de prod llZil' re
forml. uti~ si não se reforma.t·ern a si mesmos, 
deixando a politica partidaria pob grande poli
ticn. do p.llriotismo. E' necessario tambem que 
pt·omcttam menos"e fa,am mais. Dõ que serve 
agi tal' questões no parlamento como themas de 
discu~;~o academicn si não h a proposi to da re
aolvel-as? 

O. nobre presidente do ~onsolho falia-nos em 
conversão de juros <Ll divida int~rna, mas como 
iar:i. essa oper.1ção se"1 autorizaç,io legislatiVll? 
Pediu-a? Não, nen1 a pedil·i. Tambem ningucm 
crê na rcalizaçãa de tal pl mo, ta.nto a;sim que 
o preço das apolices co11serva· M n.eima do p-tt·. 

Q Sa. SoAnES :-Havemos de te' muito breve 
uma nova emissão para ft:md \r a divídl flu
ctoantc. 

O Srt. F10L!Ciú DOS SAJSTOS :-Quer o nobre 
ministro a autorização ou pôde àispensJ>l-a? 

0 Sn, So.<J;n:s :-Póde. 
o Sa. Fl!:LtC!O DOS s .... ,..ms :-Peclirâ bUL <16 

indemnid>\de ·~ 

O Sn. A~-ro~no DE SrQliEIRA :-Só o govcrM 
pód~ julg•r da opportunidade. 

(H a m,J.t>·os llpartes.) 

O Sn. FJ!LICIO Dos SAl<TOS :-Já esperava o 
aparte· do nobre memb!'O da commissão. (Riso.) 
S. Ex. entende que o govot·no não deve pedir 
a auto?isaçã~ ao parlamento 1 

,.-. O Sn. A:;rosro DE SrQuEm,l :-Não, eu não 
disse que o governo· não podi~ pedir, mas que 
nós nã:o tínhamo• o direito da exigi•· que o mi
nistro declal·e os motivo:; que t~nha par1 t•oputar 
a occasião opportun~ ou não. 

O Sa. FEL!CIO nos Santos: -Dern. E' elo.t•o 
que o governo pt•Gcis~ de oppo1·tunidade e de 
autori~~ção : quando vi,, r aquella., talturll 
esta. 

O g-overno dirli elo pois quo pel'dou ~ ocea•iilo 
por n~o ter o.utoJ•ir.3çi1o .• , Assim ú quo .•o go
verna entro nós. 

Eu, S1·. prosidúnto, desejo a baixa <l<>o juro~ 
das apolices, nito tanto como rocuL·so financeiro 
porque minha opiniilo é quo part~ dcllas, as quo 
pertonc~ut a corporações phil~ntropicas, de
veriam ser transrormadas em fundo <le b meli
cencia ao mesmo jul'o. 

De•ejo a operaçã.o principalmente para obri
ga•· o capital ocioso nellas empregado a fo
mentar as industrias· ·e desenvolver o com
mercio. 

Pal'a que porem discntir isto ? As id~a.s do 
governo neste assumpto são tão platonicas como 
118 ds red11cçiio do pa pel-moGàa. ... 

O SR. SoA.REs :- Convers~o. · 

Q. Sa. FEL! C to DOS S.~oxTOS :- As • idétts do 
nobre Jninistro d:l. fazenda nio foram el!:plicitas. 
Pareceu-me que S. Ex:. queria apenas Ncolher 
algum papel, com os s1ldos da receita sobre e. 
d5speza. .•• 

O Sa. SoARIP.S :-Apoiado. 

O Sa. FELlCIO oos SA"To s ·:- ... o que é 
simplesm·~nte adiar a solu~ão plra tts kttlenda.~ 
gregas. 

Com cJfeito no.,o orça meu to niio tom •aldoo, 
nunc:1. os t·~ve, não os t1~rá tão cedo. nem dmre 
mesm-> tel-as, · 

Um paiz, preci•anclo d~ l~lüos melhoi·a
weutos, que ainuu nem esboçou seu sy8tema 
circ.ul::l.t-Jt'iO,ll:lO póde [H'Gecindir de f:l.O.CC:l.r soUrc 
o futuJ·o. 

Ahi está a tabella C, tão teme,·oso. para alg-uns 
e quê para mirn c o. snlvaç:<o do Brazil dc~do 
qr.xe seja. Q.rga.niz:ad;t com l>om senso, ahi csLf~o 
os cl.•cditos e.spQ-ciacs para. n viação o outras 
obra~ absorveudi> todos os saldos, quando mesmo 
com saldos SG feehasse o orçamento o~dinario. 

A cessação do cur~o forçado do papel moeda 
Slão ó JlGnhum trabalho ho1·culco ... Podird 
licença M Sr. Lacerd~ \Ve.-neck p:1r.t llS~l' 
desta. comp&ração: é mais ücil fazel-o do r1ue 
trazer :i ctdade o no S. PGl\·o.Eu mesmo, que 
nàd~ entendo de finança•, poderia dat· um 
plano ... 

O Sn. SoARES dà um apart~. 

O S11.. Fl!r.rcro no.s S,l,;To~:- Este negocio, 
porem. pertence de direito. ao nobre deputado 
pela Bahia, o S!'. Barão do Guahy e ao meu 
amigo Sr. So1ros, autoridades mais compe
tentes ... 

O Srt. Su.lRES: -Nã J apJiado. 

O Sn.. Fn•cto no.> S.tNTOa:--Gom os nobres 
deputadas tenho conversaàJ aobre ia:so, 8Ci que 
estilo de acci>rdo, "üm SS. ltE,;;. tenho-me inspi
rado. Não devo e><pór sem lic~nça um ~lano que 
não é propriamente meu, (Apartes cli1>e1·sos) .. 

O governo gasta annua.lmente cerca de 
7.00():00~'000 em ditferenças d~ cambio: por 
tanto val "' pena, J>M'& obter am <·arnbio 
de 27, fn.zet• urna operação do c1·edito cujo 
onu' ch<>gnc mosmo ató Já ... Com es~e me'IO 
podorli •ubstituit· por si on por qualquer 
l!ltertnodio a circulaç<lo ftduciaria ... (Pausa.) 
MAS nl!o, decididamente nilo me compete ex pôr 
o plano. (Riso. I 

Não hn, entrotu.n~. D.S$Umpto mais digno do 
cogit-tçilo e maia gr~ve. (Ailoiarlos.) Quantas 
quostuos se prondem ~esta t Devemos •upprimir 
o pn~~l-mootla pag:mdo-o em ouro a 27 ou ~ 24 1 
Si o nobre mini.l!tro da ft~cnda empenhar no 
estudo desto pt·oblema a. sua grande inlolli
g eneia, q_uo serviços prestará ao paiz, que glo
rias adqu1rira ! 

Quanta.s illusões têm curso como verd~des 
entre os espiritos que se preoccupam de>tes 
problemas ! As3illl, em geral calcufa-se nosso 
eshdo iinanc-oiro peb differença entre a impor
tação a a exportação tomando os algarismos cffi- · 
ciaes. Entreta.nto a nossa exportação é estimad~ 
quasi com exaetidãtl, porquanto as. pauta.s do 
consulado são alteradas acompanhando a diffe
rença do valor dos prJdu.ctos no merc~do; ao 
paoso quo. ~ somm& na i.mport-oçilo Á deduzida de 
tarifas fixas e valores otficiaea não exactos. 

J:i me tenho explicado largamente sobre isso e 
com razão disse que na estimativa da importa
ção faltam as paro~llas do contrabando illegal e 
legal. Este resulta h baixa 1aroposital dos va-
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)ores officiaes, oro quasi todos os artigos que 
acham concurrencia na induatria. nacional, e· é 
inllpirado pelos agentes estrangeiros do com
mareio de importação. 

Ajuntai a essa cifra a das t•ernessas de di
nheiro que o !{OVerJ:to faz continuadâmente para 
a Europa ; &JUiltai ainda. as remessas dós pa.r
tienlare5, a emigração constante dos capitaes 
que não confiam na nossa estabilidade, as reti
radas dos brazileiros que passeiam !'elo velho 
.mundo o11lá vive1n, porque, senhores, o terrí
vel cancro do absenteismo já se fa1. sentir 
gravemente no Brazil : e3sa torrente esterili:. 
saclor.l parece !li esmo avultar diariamente. 
Re11ni todas essas e outras parcella.s esquecidas 
pelos optimistas financeiros ; dednzi-aa do pe
queno sald~ da nossa el<porta.ção e verei.B ao que 
fica. elle reduzido; si não terá. mesru.o om alguns 
periodcs o signal negativo. 

E' uma illnsão nttribuir ao papel-moed > a 
principal ca us~ da depressão do cam 'Jio. Aqui 
ha mesmo a meu ver um engano manifesto : o 
pa,Pel-moed~ é um iudice do desequilibrio finan
oetro ds b·.t1anc:t cornmercial : elle ant.P.s snp
pre um vaeCJo, do ~ue occura o es,,aço de um 
meio circulante real. Si o rctirardes, sem outras 
grandes reformas :dna.nceiras, ficarã o vasio em 
qt\e se pl'ecipitarão as oporações oommel·eiaes 
e nem ficar& a moed• metallica que se escoará 
pelo declive do desequilibrio. · 

O nosso cambio ci · infelizment~ real e não 
:ficticio : ninguem p6de mante~ c~mbios a.~tili
cia.ss. E' pos•ivel corrigir a. especulaçao, ma.; a. 
in1lnencia delb 6 pequena em J•êlação à c tusa 
real. Por is~o o meu illustre amigo, o Sr. A f· 
fonso Celsc, aliás ~omoa maialouvaveis intuit~s 
e tendo prestllodo relevante serviço na .occasião 
com as medida; de que s>rviu-se p ~ra. elev ~r o 

. ca.mbio, n~o fez obn duradoura. e seua esforços 
frustraram-se quando sua. mão poderosa deixou 
de inllair sobre o governo. 

Cada p~iz tem o governo e o CAmbio que me
rece.· 

0 ISR, SOARES: -Apoiado. (Apartes,) 
O Sa. F'mt.tcro ooe SANToa:-Faço o$t~s con. 

aideraolles porque n!o pos~o cror quo o nobre 
miniatro da fazenda ae limite nas ouas cogi
taçl>ell ao plano de queimn1· simpleomente al
gumas dezenas de contos de papel-moeda cada 
anuo, no que nem teria.., primazia porque isso 
jà se fez sem vantagem real e apenas como s.cto 
de cora.gem fina11.ceira, 

Si n.os fosse possivel, si fosse prudente entrar 
jã e sem prep~ro, sem mudar de praticas orça
mell.tarias, no regimem da retiraàa. do papel in
convertivel, não nos aprovei ta.ria reduzil-o aos 
poucos. O que se deveria fazer é supprimil-o, 
convert,ndo-o de um.a. vez por uma. operação 
ousada. Nesta maleria não segue-se o conselho 
de çertos medi.cos quando prescrevem a sup
pressã9 de um vicio. Eu quando prohibo a al
guem o vicio de fumar, por exemplo, recom
mendo que o deixe de uma vez com o proposito 
fume de resistir às solicitações, porque só 
Msim consegue-se a. cura. ~adar-sedimintrir 
o vicio, ficando livre o criterio do paciente e 
azadas as occa.iões, e lllD& burla.. (Riso.) 

Convirá tenta1· isso em relação ao p:1pel 
!lloeda? DuvUo 1nuito. 

Quando, senhol'es, urn organismo é aJfcetado 
de divers•s molestias, .. vida. só e compatível 
no regimen da dyscra.sia sanguínea. Si lhe :fi
zerdes uma transfusão da sangue !'i co. sem me· 
lhorar o estado de seus orgãos, produzireisa 
rnorte mais depressa. 

Si elevardes de chofre nosso cal!lbio a 27, sem 
preparo, ou uma hemorrbagia se fará voltando 
em pouco o estado ante1•ior ou os Lecidos não 
pojerão .mpportl).r o novo regim~n. 

Nossas nascentes industriai manufaeto.reiras 
nao supporlariam a. atmo$phera o~genada. do 
cambio par. Si portanto não a.s amparardes a.o 
mesmo tempo com auxilias e protecção, ea.usa
r~is a ri:Úna desse a ppareTho, cuja impo~tancia 
jã se não póde desconhecer. 

O governo ha de eotudar esta~ questões com 
animo desprevenido e (sabt•e tudo) inspirar-se 
nos pllenomenos, nos factos e circumst~ncias do 
pa\z mais do que nos livros escriptos na Eu
~opo.. Ob ! .tenho especial medo dos perigo~ qlle 
podem advir da applicação fo~çada ou sém cri
teria, da iniitagão, do que s' faz em outroe pai
zes. Ha. muitos políticos a.ssemelhaveis a certos 
clinicos cujo systema. medico é o do llltimo.livro 
que rocebcram pelo l?aq ueto, 

Ainda ha poucos dl.ll.s o meu distincto amigo 
o Sr. Candido de l!lliveira, um dos otnrunentos 
da nos;a província (o.poiarios), áta,a-nos com 
enthusiaamo um at·tigo de Molinari no nltimo 
numero do J ornai dos Economistas prêooni
sando o lior~ cambio. Felizmente S. Ex., com
quanto apaix.onado dos livros novos, é mineiro 
e portanto h~mo m experiente e prudente : por 
isso fez algumaa re&tricções. 

Ha entre nós muita tendencia para substituir 
1> iuformação dos factos pela opiniiio do• livros • 

Ha ainda outro escolho am que naufragam 
muitos vezes os politicoa : ê a. idolatria dll. 
imprensa. 

No Brnzil são m11i to p6ucos O! homens que 
lêem e compl'ehendem a.lgurnu. cousa do meca
nismo soci:>l: qualquer prej11izo capaz de Í<lsear 
suas aprecia.çoas é porta~tto gra.nssimo para a 
dirocção do~ negocio~ publicoa. Ora entre nós 
h~ um medo da imprensa que constitue· um 
constrangimento seria .•. (Ira um aparte.) 

Eu, senhores, sou · felizme11te um homem 
emancipado : não dou prova de nelibuma cora· 
gem manifeatando-l:Ilo ·assim. _ 

O Sa. J. PENll:lo ; - Alguns a~eaça.m-no1 
mesmo,dizendo "- ai pensarem aosim vamos-lhes 
ao costado .lt 

O SR •. F:tLICio nos SAN10s: - Um individuo 
affirma.-nos um facto, uma opinião de viva voz: 
d~mos-lhe a importancia. que merece o obJeeto 
e o credito que in~pira o individuo. Si porém 
elle escreve em um jornal i> sobretudo si o 
artigo é anonymo, eil-o tra.nsfor!Wldo,·não sei 
por que arte ma.gica, em opinião publica ! Eis 
muita gente possuida de terror supersticioso ! 
E OJses mesmos admiram-se do culto dos egyp
cios ás i bis e ao boi Apis ! (Riso.) 

Ao p:>.sso que a imitação servil e os precon
ceitos presidem â direcçiio do paiz, os dadoa 
•cientiftcos s~o desprezado•. No Braúl ha 
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grande vener ação pwa as sabios. mas fora na· imíuigração as raças JUaiB vl:uticas d:i E ':
melhor 'JUe a bouvess~ para a scicn<;i.a .. A edu- ro;>a, e por fortun' alb.s são tamb ·m,as roa~~ 
cação, antes littcrarw. do que scwnhfica dos ncclimnvea no Braúl. O portnguez e o m:us 
nossos políticos, O a origem de.!se en·o . Entre- apto p11tlt a ~C-sti.ss-1g·em: o ang~o. rsaxonio o 
tAnto' l<S l ~is da scianeia são fatae> e o desce- menos proprto, porquanto ~; p~GJUtzo• ~oua 
nhecime nto dellas ó p unido s<lvcnmente,muitlS raça, que se suppõo supcr1or ãs ou;ras, c um 
vezes com a pena de me~ te t>ara os homens e gran.de ob~laculo ... 
pa1·a as instituições. . · (Hat'm apa•·te.) 

Quorois um exemplo ?- Véde como ao prccu- Jã h sem admiração osta phil.aucia do um 
r .;u resolver ·o mag o.o probl ema da colonisu- escriptor ingler.: < os anglo snonios e o~ 
ção do lmperi.o. Ha poucos dhs o SI' . ,U it•edo outros brancosaryanos inferiores ... ~ 
Cb:n·os occupou-ae do as•um.Jto; cstu~ou-o Senhores. as mutuas c complexas depen
administt<l.LiTam.ente, exhibi u graauo CÕ[H:t ilo• denci~s da sciencia sDcial tornam inte rcssantis
·dotàlhes: faltou-lhe, porém, enco.ml-o polo simo o e3tudodc s·cus problemns: por peq1.1enos 
face scientifica. uoico ponto l un\inoso da qu~s- que ell~.> t•areçam, h rs:os horison.te~ se abrem. 
tiio. Por n~o tel ·o feito, t :><los os :;o,·ornos nau. A unill:o da naeiooaltdade brauletra em um 
fng!wum e ::>-fina.! tomou-M n resoluç:.io de.~es- territorio estendido va.st\mente aob os mesmos 
p•ro.dA de \lad& t o.Mr ! · mcridi:tnos, do equador :>te muito a.lén1 do 

Na legislatura passad~ Msenvolvi IMgamentG tropioo tle c~pdcOL'Itio, é u~n oxc~plo unte~ nn 
estn queatão: Mos trei. qu o o ~r.•e dos s~luç<l_!s. histeria: todos os grc.nn· ·s nu pertos se prOJCC
procedeu da tg nora nc1a. das l eL< de scdu•taç:<o taram s ob aa linhM eqm\IOriaea. E com r~zii.o: 
c fUBliO das raç~s humanas . !<liO se re6e~liu a m·•sma ra~.a so dift'crenci" mudando do clim'l 
que 04 migraçõ ·s do homem ooo fncillimo.~, so- e por üso a.s colonias so separa~ desdo. que 

' g uíndQ. as JHl'allelP.s equstorivs, e mort1feras diverso meio cosmico estabelece .1hversos mte
qunndó acompa.nhalll os mendi~o.os; qu~ p<Jr r.10.1o, c tendencia;. 
isso e<pli ca-se o e:.:ito completo •la col !nta.'\ç!lO Será. possível manter esta int·~gridade fJ.ue o 
americ.>ua e os desa.stres Ja. noo;sa; que " ne<:<'•~ Sr. Andrade Fi '!u~i ra com ra?.ào disse ser a 
sario tranaportar o colono p:>ra lo':"li.da.des ~so- nossa u ni.ca r eal grandêza ~ Só o futuro o rtit•:i, 
thermas com aa de sua procêdenc•n; que tsso mas nos>o dever <i t rabalhar n esse seu tido. 
épossivel. mas nãJ as fuz. no Braúl onde ha Parll. isso é neccssal'io estabeleear vias d e 
todos os climas; que a al titQde C~l'r!~a a b tt- commu nicação fo.ccis pelo int·•r ior . en tro as 
tude, e portanto. os pl •na.ltos do 1ntenor c "" pt"oviacias, z-om· 0 que tambcm apt·~~·ma:uos o 
cordilheirM são iiotllermas com a zona e~tro· elemo.ntc scr tauis\ 1 á c<Htll martt11na e ~c!& 
tropi•::ll. · a.dvontieios . E. U'":CCSS.l.tio dnr um tt•oneo or. n-

Ahi cst!i porque nao ter:' fal~ado de tod~, a tr~l ~s linh :s cantl'ipet3s provinciacs j ã exis-
despeito dos erros ndm:mstr.1~1vos, ~ coloni- tentes. : 
saçãoeuro·;él de Santa ()...,.th:Jnna e RtoGran<l: · B' neGe;snio tamb~m O'taboleeer condtções 
do Sul co;.,o não f:tlba~ia. a. cmigr:u;.ão par& o que p' rmitta•n :l fus.'ío d L I'~P~!l')iiO . um~ raça 
inleri~r da :Mio.as. Collocsr emigrantes eu· pu1·e. " unica niio tor;t o. no_;d>~!tdade noco<Sa w> 
rcpGUS n11.s m:1.Uas nrdentes do Espírito Santo poro. o.d~pt~t·-s·l a ch;uas t~o <livor~o.,, As r.aça s 
~outras igu~es, eis o grande et'r? do, governo. c1·uzndns 0 as mastlçns ~no tua.1s plo.stlcas, 
.A queatão dcos raças ~ introd11~1r ~ tan>bom porque po>suom a acclimn~.iio <los troncos eom
im!lOr!Antissima e delb tratéi compM.d:\monto. poocnt~> . (l'cn <$<1.) 

ierobrei quo a acclimaçiio, ~ó possil•ol de~is o.1ixemos, 1mr<im. o• lo• ob~crvn~õ"• .. Qtv•tn 
de m11itas g erações, li obti la l,o,.~ n:t pnmotrl\ pcn<·t nbto'l S~o bioloyill$, <l17.Crn , Os .)m·nnc" 
mcstiço.gcm com na ~aç:~s md•g_enas, ~J;,. pnliticos j~ n«? IDO fLCCusn,w P.ouco.<lJ faz?'; 
v:l.ndo·M imm 'diaL~roonto :l n:ltnhd~>do nc1mt\ discursos bíolo"1C09 o o Sr. l• ··•·rmra VJa.n"" J" 
<h\ morblid•de, como prcvll Q exemplo da A!- cond••tnnon 08~" seioneio.• novl\11. ( Ili•o.) O go· . 
geri~ , onde o fr.anco7. puro ainda não csttl o.ccb - v m·no niio ollu1 parti tnoo !'I'Obhmn• . . . 
mado nos meshçns [lrospet·am. 0 Sn. J . f'1; :-;100 :- Govn••no n nnlu11u . 

No l:lruzil, nló m d·s t•a.ças indi~cnas o. dM O Stt. FEUCIO DOS S.\N·ros;- E tod3Vill sem 
llfricauruJ, que estilo no mosru~ c•so, ha. tundn. d 
o o.nt i<>o colono portuguez m&t$ ou menos rnO!I- osLes estudo~ n:~<lll so f:uoã elo gran e : sem oo 
tiçndo" per dido no into~i,Jr dossorlões . conhecimentos do aociología os governos ou 

A s~:l ncclimação ·cj completa. A. forç11. pro- farão àispn.•·.ttes ou se limit?.r~o ao e~pediante. 
~ressiYI!. àa ra.ça está. latente p•lo tsolameo~o O SR. A:-~rox to Di: SIQUE rRA:-Apoi~do. 
:m que vive; p:..reeemesm.o qua~lle retrogr<ld~ o Sn.. FJJt.!CIO oos S,\NTOs: - Um governo 
c.dap~ndo-se ao meio ond e habtla, ma.s o elcr que se compenetro de sua :llta missão ha de ter 
men te s!rtmiata., fundindo-a~ com oo :>dvenlt- um plano de f~turo, além d3 pre~ccup~ção dO> 
eios, será um precioso germen . d~ progro~<O - interesses do dJ.a, po•·que as n a.çoe• sao orga.-

0 p~vo!lmonto tnltis c011VOn1c;'te do lm- nismos solidarios no tempo e no espaço. "'ã' 
perio deve faze!'-sa pe.la contluenc1a dae raças ae cuid:~. no di3 de ll!llllnhii ••. 
exoticas c~m a~ ácehmada~ .. ~ eu~peu VIra ·o Sa. J. P:llr;too: - E quem vier que se nr-
de8per tar o3 estimuloa .de ctV1!•sação. · o bra- ran·e- · 
zUei ro !ot·uecerà a aeclunaç~o tmmedllt<l. B lle ~ 

0 · tante da ;•ooistetÍein ás infiu,ncias O Sa . FEI.ICIO DO~ S.I.NTOS :-. l'ensame:ato 
e 

0 ~~t_e~•lle fhou pelá hereditariedade essa domi nant e parece ser ~s~e ; a n os coub~ " ex
;~~legi~ ~e s eus pa18 ob til o na lula para. .a [' ploraçilo do. café,. ?s

1 
vmdouros arranrm-se 

adaptnçõ.o. Por isso co11vem &obre tudo p refer tr como lhes for possn" . . 
y, lY .-18 
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Sr. presidente, não posso occupar-me dos 
diver~os e impor!:lntes assumptos do orça
meulo d~ despeza : nem tenho tempo para 
tratar da questão dos impostos d~ exporta.ção, 
cuja. diminuição aceito : out;os já o fizeram 
com yantagem.. Von aprovettar alguns mo-· 
mentoa pedindo ao nobre ministro da fazenda 
que preste um g-rande serviço. t\ populaçllo do 
Rio de Jal'!eiro. 

05 )la hitant"!S de interior, lastimam a sua 
sorte quando a comparam com a dos felizes ci
dadlLos da ca pitu.l : elltH, 'lu e não ~êm ~strad ~~. 
·nem pontes, nem as mMS simples commodi
dades cla vida civilisada conh~cero, inl'ej·•m os 
prazeres, o conforto dos _q1_1e gozam do ~heatro 
lyrico,[maru em paralteltptpedose allum:am-s~ 
com o ge.z. 

Os habitantes do meu di~tricto, por exemplo, 
que só conhecem o governo quando pag~m im
postos, e os pagam mesmo em duplicata. á 
Mina~ e a Ba.hh pelo cafe que exportam, sem 
que a~jam atten~ida.s s11as queixas; que pedem 
o.o governo ao me no• a gg,ran ti a de """" vidas 
eJ:posta• ás flechas dos selvagens e recebem em 
resposta que se defendam como puderem ; elles 
que só têm corr6ios de 30 <'m 30 dias, com que 
amargura devem ler os jornaes da capital des
crevendo as festa~~ da populacào da côrto ! Elle ' 
porém se consolariam um pouco si alg~~m. pa
rodiando a. celebre satyra. de Juvenal-1 ncom
mod!i u1•õis- lhes mosteasse os espinho~ das 
rosas a,. vida no Rio de Janeiro. 

Entre t~es incommod.os nenhum ó mais ve
xatorio p>ra alguns do que a~ e:1;etol'S(jes do 
fisco. O Sr. Candido de Oliveira já trato11 desta 
mataria oritica.ndo pP.rfeibment~ a dPfsituosa 
e ilxtrllvagaute organisaçikl do serviço f'lito 
pelo juízo dos feitos da faz3nch publica. S. Ex. 
com·,Jetarh o s3u qu •dro si conhecesse a. exe
cução da cohrança da. dil'ida. aetiva do theaouro 
na capital do lmperio. 

O SR. SoARES :-V. Ex. já foi victima. 
o SR. FELICIG DOS s.~NTOS :-E' verdade : 

bastar-me· i t referir sómcnt.G o que ett pesso~l
meute t'nho soifrido para mo<trar quanto pre
ciaa d9 reformaesto se~viço. Si tives.<e tempo, 
eu faria a minha. historia, que e a da c~nlen..
re• de habitantes da ca.pitu.l. Direi sómente qu~ 
em do11s anno1 pa~uei ao the~ouro mais de 600$ 
de imposto• indev:~.doo. Paguei decima de um& 

. casa· que nlio me pertencia, impost.o \{e escri
. ptorio que não tinha, taxa. de escravos que não 
possu;a, imposto pessoal sohre valor locativo de 
uma casa de saude taxada em duplicata porqne 
pa.ga.va o de industria e profisaão, imp·1st3 de 
escriotorio de fabrica industrial, isento p3r 
lei, etc. 

E o mais curioso é que p"<guei cu;tas, multas 
c até execuções, sem· ter sido nunca intimado. 
(Riso.) 

Um dii!. fui avisado por um inquilino meu que 
ia. ser pOl!ta. em hasta .?ublica. a minha casa, 
p:ora p~gam'nto d~ decunas antigas; fui ao 
thesouro, e s~ube que devia uma coumhuição 
antiga, quando a casa não me pertencia. ainda. 
Note-se que en a arrematara em praç.a. a tinha 
qnita~o do jnizo, . depois de ter pago tudo 
quanto se :me ordenara ! 

Outra ve~ soffri uma penhoi"a e execuÇil:o em 
um ptedio meu sem saber que deves1e co usa 
ui ~11mo. ã. fu.zend' publica. (Riso.) .Tenllo pago 
l11do, porque sigo o conselho dos proprios em
pregados supetiores do theaou1·o: elles duem
me que as reclamações •ão tão difficeis,encom
moda; e morosas, siLo necessarios tantos re~ue
rimcnt.os e informações· p:..-a obter justiçs. que a 
mallwr ir pag~ndo semp~e. (Risadas.) Ainda 
agora tenho aqui (mostrando) duas citações 
para pagar imp~stos indevid-:ls: accuso-as aqui 
diante do uobre ministl"O e pergunto a S. EL >i 
~chn que e melhor ir pagando calado ou si 
devo promover o proceS<o resp~ctivo par:~. de
féuder minha bolsa~ (Continúa o· riso.) Um 
de!les refere-se a ta~a dJ escravos, cons:a qu.~ 
uão possuo ha muito tempo. A otüra prende-se 
a uma historia curio.<a. Não q uoro abusar •.. 

, UM Sn.. Dl!PUT.I.no:-Conte-a. 

o sa. FELtclO D()B SJ.m:os:-Referil-a·ei em 
poucas palavras. Sr. presidente, por infelicidade 
minha fui eleito presidente da companhia de 
Minas de 0tl.l.'o do Sul do Bra.zil, p<M"a liqu.idal-a. 
porque a em preza. estava inteiramente perdida. 
O logar era gratuito. Nunca fuj adsado ou 
inti mado par~ pagar imposto algum desse cargo. 

Em 1879, ja ex:tincta a companhia, sou in
timado, sob penhora. pal'a entrar p\l.ra o thQ
sJuro em 24. horas cvm a quantia de 165$, im
posto ~orre,ponilente a um semestre d ~ 1876 a 
18i7 e custas, fora. a. p1nhora. · 

Ea e meus c~lle~!l's ·recla~à.~os e provámos 
que a com 'anhta Ja não extstra n•sse· tenl?o, 
Ao meu amigo o Sr. conselheiro Affonso Celso, 
então ministro d l fazenda, entreguei a recla
maQão.S. Ex. d~pois de examinar o negocio o de 
e~igir a.< competentes informaçõe~,escr~veu-me 
um bilhete dizendo-me: " Foste lançado e o 
melhor e pago r.~ (Risadas.) 

Agora surge nova, intimaçaa para pagamento 
de i iS$ corres2ondenle ao 2o seme•tre de 
!8'78 a i879! 

Eil-a. nqui. Ora, senhores, o f[ue eu maia re
ceio â que ainda me vonha.m cobt•at• os semestres 
ant~rioros, da ~ue nlto ha nolicia, e o» pooterior.~s 
ató a eonaammaçfio da• ~aeulos. (Riso.) 

Sr. presidente, V. Ex. poder:!. a.con•elhar-me 
algum meio da livrar-me de semclhllnte perse-
guiçil.O y . 

Ahi está. o que genhei com o tal cargo gr&
tllito ! 

O nobre minis~ro póde prestar grande ser
viço abolindo essas car·tas de corso do fueo. 
Não t~nho hahilit•ções para snggerir-lhs are
forma deste serviço, nras S. Ex. com a sua 
pratica administrativa facilmentJ acha.ri o modo 
de o melhorar. 

Ao passo que a.lguns cidadãos soffrem ex
torsões destu.s,muitos outros exercem indastrias, 
têm casas e escriptorios de profissões e nunca 
paga.ram imposto algum. O nobre ministro põds 
verificai-o, examinando o numero dJ medicas e 
advogados, por CJ;emplo, que são taxados. 

Já. vi mos como o governo cobra : si exuminlUI
s~mos, poróm, como paga a quem d ~ve, o con
tra& te não poderia. •er mais completo •.• Basta 
lembrar os . nnmerolioe credito& l'edidos para. 
exercícios findos, até ·hoje sem andamento, pa.re. 
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eumprin>anto de contratos, de sentenças contr3 
a faz~nda publiC!t, para saldar dividas liqui.la
das a cr.ed<;>res j:i c&nsados de esperar, repre
sentados alguns por herdeiros. Ba$ta momorar o 
finado Sabino Tnpoti a um intellígente euge
nheiro bt·a.zileiro, cujo nome não referirei por
'!UC ainda vha,que teado compromettido e arrui
uado amig-os depois de e8gotarum seus parcos 
haveres na exe~ução de contratos com o go
verno, não l"ecebe~do até hoje o que lhes deve 
o thesouro, perderam a razão em consequ~ncia 
de tantos disaabores ! 

Assim 6 quo se pratica a justiça! 

Quereis ver por outra face a admiuistt•ação ? 
Nã:o precisamos sahir de c a la. Hoje votou-se 
u.tno. verba para a construeção de um edificio 
para re.nover daqui a caixa economics. 

Não é, porém, de c~ i fi do que ella m~is pre
cisa, é do reform:\ no serviço. 

O Sn. SOAILE> :-Precisa lambem d~edificio. 
O Sa. Felicio dos S.l.NTOS :-Meu amigo, ho

mem do commercio como é, conhece a e:s:acti 
dão da fraeo inglcz.• Time is monncy. Pois 
bc rn ; para pôr na aaix.a economica 50$, o ope
raria ha-de perder tres e quatro horas as vezes: 
para retirar qualquer quantia o proceseo aindo 
é mais moroso. Pode continuar esse rlispa
rate 1 

E' necessario úmplitice.r um sorviço em que 
tun b,nco particular gastaria. iO vezes menos 
tempo s talvez eom metade da despeza. 

Senhores, tenho abusada assaz da vo.>sa pa
eiencia (nrio apoiados). Deveria ainda. occupur 
a vos;a attenção com o exame dos direitos de im
portação, si não eativessJ tão adiuntnd1 a hora. 
FelizmP.nte a~ mai~ notaveis reB.exões. sobre 
tão relevante assumpto Íi>~am magistralmente 
e:;:posta.s pelo conselheirJ Pereira da Silva e eu 
mesmo por mais de uma vez agitei:>. c1uestão 
uu. ea.tnara. Limitar-me-e; por "go•·a a chamar 
a attan!}ão do nobre ministro para este trabalho 
>Ó .hontem distribuído na casa. E' o {o volume 
do relataria da co=issão de inquet·ito sobt•e 
as indust~ias ·nacionaes Npresontadas na e::c
posição ultima. O governo lea-o com ~ Ulll~or 
reaervo., porque tr&t~-•e dl um documento mtuto 
suspeito â. industria. Nilo é um exame impar
cial para o julgam 'uto da.s reclamações dos in
.d~striaeô ·: é um libello de advogado e>;-acl1lF,rso: 
e: um processo feito á revelia .da ,parte, decla
ram-o os m 1smos autos. As inexactidõea de 
factos e as sophismas da argumentação pullu
lo.m, não faltando na deiidencia confessada 
dos estudos feitos. Que valor póde ter c~te 
docnmento julgando-o mesmo po~ taes de
clarações doa signatarios ? Que juizo fará da 
industria provincial urna. commissão que 
~onfesoa. nil:o ter podido obtet• ia(ormações 
nem dos estabelecimeutas fahris. d .. capital1 
Vêde o que· se diz aqlli da. grande fabrica 
do Bra.zil Ind ~strial : 6 ou 7 linhas apenas. 

Não ma Clll ss.rei em refatar esta folheto. 
Em t"doa os períodos transpira a má vontude 

contra o tr~balllo nacional e si eu não couhasse 
corn que a.rdor & obcecaçito ~~ defan~ern opini~ea 
Jlreconcebidas '!! qu 1nto cuMa ~~orran~l-a.a do 
&•!lil'ito, com que paiua ae ac~icilio id-i•• 

formadas n" pratica. usual, pr~juizos profiesio
nacs, pontos da. vista. ha.bituaes qile obrigam a 
\"<lr as qu0stõe3 ~omeute por c~rtas faces, não 
pod,,ria. &dwit~ir .. bó:< fri doo seus redaet9re• 
ou ant~s do uuico reda~tor d'este libcllo. Empre
gados puhlicos, os signatarios só vci<n.!L o fisco~ 

E' ~urioso o procedimento do goveruo com 
relaçn.o á q ues~ll.O industrial. Reclama-se contr" 
:t SJntonç.a do um tribunal, o govoruo uceHa a. 
appe!laçãõ e devolve o fe>to aos m!l,smos juizes 
a.t•guidos aliás de suspeição ! Aggrava-se de 
novo e o jlllga.mento tot·na:. ser proferido sem
pre pelos mesuw• empregados úscaes ! Set·iio 
elles os unicos ~om.ens bab~litad.os para o en
me deatas matonas? Set·Jo tnfa.lhvels? 

Melhor fôra que o governo declarasse irravo
ga.veis as decisões primeiras, poq ue pouparia 
aos industriaes o tempo e dinheiro gas•o em 
l'ecorrer. 

Ahi eatá. por quo nirig-ucm tomou a.o ser i. o um 
inq uerilo promovido pelos mesmos autores dos 
vexames contra os q uaes !le reelamav~. Parp. 
melhor demonstrar o pouco criterio do governo 
bas~a dtar alguno uoo. seus actos por ordem 
chronologica: 

A tarifa de i879, ot•ganizada pelo conselheiro 
Costa Pinto, consultar~ os interesses do fisco, 
mas os d~ industria nacional, com gu,nt~ não 
attendidos inteiramente, não foram de tr1 lo pos
tergados. Desse regimem proveíu o desenvol
vimento industrial que "" exhibiu tio·acceutua· 
do nas exposições do Rio e de Buenos·Ayres. 
Os iuteresses anti-nacionaes do commerc1o <lo 
importação lev:t.ntara.m-se contra a tsrifa. e em 
1881 estava organizado novo projecto de re-

·fo,ma que o Sr. Saraiva sub.net\Cll i aprech
ção d~ As•ociação Industrial. Esn, de que era 
eu o presidente, em um longo relat~rio mo~trou 
claramente qual era o fim da l'efo~m.a e i~dicou 
ns alterações projecta.das que 1~m fertr de 
morta o tl•abalho nacional. Alg-umas das nossas 
reflexões foram adaptadas, =• ainda ticaranl 
mtlitas disposiçõc> altatnente inconVellientes o 
iniquaa. 

Em g de Dezel!lbro a AllsooiaçãQ Commercial 
representou contra muitas alteraçõe~' 

Elll12 de D>zembro alwin-se" uposição in
dustria.l: 

Em 13 de Dezembro o governo respondeu 
i Aasociaç>io indeferindo Huas reclamaç!íe•. 
Assim, no dia immodjato ao dn. grande fosta da 
industria o governo mostrou a sua IJõa. von
tade pa.ra corn llo cusse industrial ~elat!f:n
dendo as 8U.l8 justissimas reclama.ç<lea. 

No dia 15 de Dezembro o governo nomêa a. 
comni~o ele inquet·ito, como g:ue arrep&ndido 
do uru e.eto que desgostara cs !ndu!Jtriaes ~ 
ponto de pretenderem fechar aexposiçi&~ com
põe poré~ a commissão de tres 'empregad~& 
fiscaes sendo dou a· delles os mesmos que orga.m
zaram a tarifa ! Vê-se pois que •íio o~ indua
tri~es d:lseulf"lveis pol' nio terem mostrado 
bóa. vontade em esclarecer a commiss9.o. 

E ella se desculpa con.1 isso, como que pre
tQnden<i.o n~a appliea.r o aphorismo-!lormien
t<bus non. s"ccurrit jus. 

lll' p~eciflll p~oteatar contra. cala cos.rctada. 
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A causa da. industria br;,zilaira nã:o é o inte
ress~ do indiv id ~Q .-\. 011 8 . .8' & M USa nacional 
{aPoiados.) Não se póde tra.tal-n nesse circulo 
e&treito e eom a neg-ligencia com que so o fez . 
Leia. .. s'l estê f'otheto e ver-s~râ. como os Srs. 
~mp-reg.-tlns do fisc.o consideram-a. 

Qlle ares dA p&rb.gogos 3-SfUlmem e c.oru quG 
s.;branceria e . decisão jul!'am negocioJ ~lo 
graves a.pc~ar de dizerem na. iottodn..cção q,ue 
se abstcrlo de profe~it" O(liniries ! 

.No& orros com:1teLtidos n.esto assumpto, os 
fab i•ic: ~~onte"' R.ão o~ qtt l perd em. taGnos, porque li
quidar~1o com algum pi"ejni~o r.~ lli Dr.'!goeio; e 
ganbtJ.r;l{) exi_Jeríeoei~ pars. não Oll illrom mais 
promoycr o de;~nvolviruento do tra.ba.lbo naeio
na.l, coneo:-ren~o conl oe: felizes agetites das fa.
Lr.ieas -ostra..og.airó\!1 e contrnrio:.ndo as viet!is 
:l:;:IJ~verno inel\pa.z d-~ liberb.r-.nos doQstado 

1~ dbeussã.'l do projecto·n. 197, sobro a est ra ... 
d~ de fer1·o· do Pouso Alk• a Douradinb.o. 
Coo~inu~o dA za. diecu e.;.são do projecto 

n. 23 A, sobre a. es trada. d3 ferro de Ha.luri tó. 
2.a diaCD$:1!ão do \"lroj )C to n. ·190, 1·elativ" a.u 

cr<trli U) no minü:ter1o do impo!rio. · 
As D.'\&têri l\8 dadiLS pl.riJ. a 1 ~ p&rte da ord m 

do dia 11 do Agosto oorronte . 

Continuação da. 2::t. dí ~ct'l.l~ão do 01'9!\.IDGilto da. 
receita. do lmperio. 

Aa Jn"'t.erias dt.signad~ par!'l. a 2• p:t.r le da 
ordem do dia H de Agoat<> eorront·' -

Levanta-se a a:-:~ssã.o- ás 6 1/2 horas da tat•dc . 

0- i :oquerito ri.efia ir procura.- as 5U"lS DOto.e! .lCT,\ bJ. 57~ USSÃO. EM 24 bY. ,\Go.nc DE 1882 
rolieitando as .informações doa industriaea: , Por· 
(i 119 tratt~o-R~ do interesse D'\eional. Preside;1oia do S 1·. L int a. JJuarts 

Eu. e,~.·a. ~ocio de um&_ .fu.briea. d& Leeid~~,_ oujo.s smt)l.4. \'UO. _ Lt:lto:::.a. a :a a~; ~.:a. ~eel:!.m:. ~So do sr. 
p~oduc_tos !onnu prem1ados na.s exp0Slçuê8 do I Diao~.-nnDI•:<n.- n~fJut'riolento J.<~s·srs. R.odol;•ho 
R1o e ~uenm-Ayr~, e representante de outra !J.toLat. 0 D:u.·~:~ da ViU;: da i'brra.. - ecns;;u PO bJ.o~.,-
fun~ada qm ~i nas i nin,l.,l'ltBm tlrQeutou .. ID~ p ara ! li. ,iJ;;r.unio dt'J prt~-j~lo tJ , i Ol, pretcnl]:io ~to al!crc" J, 
dar Jnformo.ç.u~3. . . . . .-\. (irvmwe!l • .tnct1rramO .l ~l J s. To~çl o.-r.onli •• D•tfiO 

A CIUJSR-da l!ld LtB_h·~a na.cmnal, 1·epttG-o, C ai <la io diHussio olr. pr(l;ee:o n . • n, c~'-:r~J.:\ .te t<JrN c) ,, 
do fu_turo do pa:z ; e a. occupa.ção no preseo~c TimbG. [lJ~>enM do Sr. ttallsbon . - ~ diseu":.o do 
d : milhar_e.:s 118 b 't\ÇO~ lnC3~Zes pa1':;L ~ a.gr1- prOJto«t n. GS de OO!J. ttaufi)orte inf.c:·l'ro,.loci ;~:l d• 
cHhUi"'.i, c Ulil dos tnel03 maiJ effi~ze3 d& pro· C.iCt:l.Y(IS . Di:M:ur.f-0~ do~ Sr~. n .. tl:,ol!Otl.a. c u~ rthn FN.n· 
r.•o·..-~r a imr.uigra.ça:o. dA C3pit.tes a profi tsi?- ~ eht:~ Filho.- ConUrta:tçli:ll d~ ! 1 discu5iilt~ do orç~ · 
na':~. q ue , sem .~a.rant1a de tr.J.l.ualho no Braoz._11, mentrl ~~~ ret:\lita ~tt:·~t d.i.l i lll{)c r_io. Diict:no 1lo b!t. 

· preferero explotJ.r-nos, vcndend~nos ~e ui p10- n ~urr:l '-'.::L·.-aJt~n~,.- Or.1c:.• do du. p:ar:~ -!~· de 3.~Lo 
ducl.t)S em \'CL d e vi rem fabrica:L-os aqui. P or de ~~~-
is~ 1t. oud.a da emigrução européa re,Jar le-se . . . 
no oco:::au.:') t CQrreuúo y.u·a. os Esta.do.J linidos oa l A ts H hm·as, fctta a ch&m:J.da, ~ .. '}ha..n.;.-15e p1·e 
industriaes e p.:\ra M p1•aia.s do Ut·a.úl ;.1 e~puma 1 sep~~s. o~ Srs · Lima Du~ttf.l, .:\la.tw. Machado, 
<loo prol ot~rios._ . . ; ~beuo.de M e uozes1 -Leopoldo Cn:nha, l3 iLEson, 

A cauu da m dualrw. c l.l-Oi" certo i\ ào d~s ... j Tb~ph1~o. João .~~n1do, G~nçalvcs de_Cu-valho, 
~n"·olvimento J.lacíoua.}, do LraiJâlho c da. ;no- llhoa C1ntr.:.~T Vtetra. dl) .~odrade .. Smva.l, Al
r.d.idt•.de. (.tlpaia:do.s .) moid~ Nug-t)!át·a, RibaS1 ;lllyancio _Alves~. E:s .-

Não po~o prc~r~gui: . A •' l'&di3ÇO Co intimo cra.~nolle Taunu.y, Mart.ru Frant}lS~O l<'1lho, 
d_t alma a. a_ttenção c11J.u me luwei6 prcl~do . Espindola, Gomes do Cn.st ro), Rodriguoo Junior~ 

(!ti t!flO km. 1nt4itl) ~''". O orrulvr d {1!./.i
l.'itado 1)1110 Sr. presitl-e"n.te do consclhu e da .. 
putu.do~ prctumtcs . ) 

A discnJBsão fiM Mi.tdn p-3la hortt. 

O S.o. PnE.3lD"ZXrE dã a seguinL:' ordem do tiia. 
P'"" 24 de Agost.o de i~ : 

fedo parte 

2~ d~!'icamo do pl'ojeoto o. 10"-l. Mhliro á pl'e
tençio do alferes Jovô Allón&to Groín"W"ell , 

Continuação dG. 211. dil.o.aa&tío do proj :c to 
n. 42, r elativo ó. estr.da de feuo de Alagoinhas 
o.o T imbó. 

2• discussã> do p:ojocw n. 6,;, de 1879, 
relati \·O ao transporte interprovincial de e&-

c~vo~~t . 

2a. di~eussão do prJjodo n. 166 A, yindo do 
senad~, r~lativo a Sll t.urnin:) Fe rreira. d.a Veig-a. 

i "' dtacuasao do proJeeto n. 14 .A, sQbre a ea ... 
trada ~& ferro d& Se1·$"ipt!. 

:~• dtscus.ao do proJecto n. i 68. de 1882, rel.
tiYo <l jobila~ão do co.nselhoiro Jo;.o Josü Pe 1·· 
r,-iN" do Ae-uiar. 

IJiau·l , Ratbbon'i, Villl:ma Vaz, Aleofora..<io, 
Maeiol e Aris tide.-; Spinola. 

Co~nparee~ra, deJX1i~ d~ elur.madu., o& SJ'i. 
:\1cton, Bai"ão da Estancia, .Mar tins Fr ancisco, 
Mn.c-Dowell, l gno.eio Martins~ CandiC.o de Oli
ycira . Rotlri,g u~ Limn,. Pcretti, .Alfredo Ch!J.. 
''OS. Bariio da Leopoldina, Jo•ê P ompeu, A1-
m0ir.Ia. Ol_iveira, Lacerda \\'erne~k, Rego 
Barros:, Souzl Queiroz .Tunior, Orui (huvêa 1 
Paula. e SOuza., Za.ma, C.Iu·va.lho Re7.cmde,Ba r:lo 
de Oatt ind~. Ruy Ba.rbos11-, Almeida Pereira, 
Pompeu, Manoel Ca.rlos~ Carneiro d 3. Rocha, 
Olympio Va.Ua.dilo. Gemic.ia.no, Aff~nso Cel!:i:o 
Junior~ Silva. Maia, Barii:o tl11. Villa do. Barra . 
Prisco P~raiso, Henriqu·e. Mnr .·l u ~s. Jose Ma
r.ianno, Barão d" Araçag,y, gonça.lvct Ferrei~. 
Fr~<nklin Doria, Antomo d• Siqueiro., lldo
fo.n,o .de Arauj o, Souza. Leão. Soares, Coelho 
o Camfos, Alva ro Caminha e A m&ro Bezerra . 

A's i ho!'a.s e 50 minutos, achando-se pre
sentes 68 Sra. depatu.doo, o Sr. presidente 
a·bre a sessão. . . 

Compa.rf.cero.m depois d-3 ab :~l't:l. a. $egsão e 
ainãa d<3uko d~ hora N g:imental o.s S1•.s. 
~~nto.n.io Piuto, Fer.aande! de Oliveira, Yotz 
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A causa da in:la:~Lria bl'az11e.ira não é o in.te
l"Csso do individuo A ou B. E' a c~us:t naeiou~l 
(a.poi«áos .) Não ·~ 1:óde tratai-a nesse circulo 
estreito e com., negligencia. com que se o fez. 
I.eia-.•~ cste -.folheto e "Ver-se-á com~ os Srs. 
cmpl'Cgados do fisco considex·am-a. 

Que ares de pedagogos a.ssnrnem e com que 
s.>br~nceria c decisão jutgam negocioJ tão 
graves ape~ar de dizerem na -introducção que 
se ,a\.Jsterão de profedr Ojliniões ! 

Nos err-os com ma ttidos neste aosump!o, os 
fabrica.xlte• aão os qu 1 perdem 111enos, porque li
quidarão coro algum prejaizo seus negoeios e 
ganh.a.rão G~periencia para. nã:> ousarem mais 
promo,·er D de>Onvolvixnento do Lra.balho nacio
nal, concot•ren:lo eom os feli:<es agentes das fa
bric~s estraogeiras e contraricmdo as vistas 
da ~m go,rerao incapaz dJ libertar-nos do estado 
colonial. · 

O lnqu.e~ito devia. ir procurar as su;.s notaiS, 
solicitando as informações dos industriaes, pot·· 
que trat1t·SJ do interesse n1ciooal. 

Eu et·a •ocio de uma. fabrica de tecido~ , cujos 
productos. foram p :·emiados nas exposições do 
Rio e i3uenos-AyNs, e representante de outra 
fundadu em Minas; ninguam procurou-ma pnra 
dar informaçõe.~. 

A causa da industria nacional, repito-o, é a 
tlo futuro do paiz ; e á occupaça:o no presente 
d · milhares de b ·a~.os incapazes para a agri
cultura, é um dos meios mais efficazes de pro
lllovcr, a immigração de capitaes a profissio
nacs, que, sem garantia de tr~llalho no Brazil, 
p~efc~em explordr-nos, vendendo~nos seus pro
d~ctos em vez de virem fabrical-os aqui. Pat· 
isso a onda da e\lligração eu~opéa re,;art&-se 
HOilcean,,- correndll p:u·a os EsLado; Unidos os 
industriaes e para as praias do l:lrazil " espuma 
dos proletnrios: -

A' cauu ·da iudust1·ia e por certa a do dcs
"nvolvímcnto nacional. do tt·itiJalho e da mo
l'"lidade. (Apoiados.) · 

Ni(o po>so pres9guit·. Agradeç~ do in Limo 
d.t alma a attenção qtte me Laveis pre·;tado. 

(11luito IJ~m. nw,ilo llem. O o1·ador ê feli
citado pelo s,·. preqi<lan!o do co ... etho c de
pulaclos pr~sen te•·.) 

A discns.~iio fie.a ~d.i Jda p•la hora. 

O Sn. l?n&smE~ t'E d;> a segui n L" or<lom elo dia 
para· 24 de Agosto de 1882 : 

ta pal'te 

2• discussão do projec!o n. 102, relativo a pre· 
tenção do alferes José Au~usto Gromwell, 

Continuação da 2• discussão do proj 'cto 
n. 42, rdath·o à estrada de fm·ro d~ Alagoinhas 
aoTímbó, 

2• discussib do p~·ojecto n. 65, de 1879, 
relativo ao transporte interprovinciál de es
cravos. 

2•. discnss~o do projoc.to n." iô6 A, vindo do 
seuado,_relalivo ~ Suturnino-Ferreira.da Veiga.. 

i~ discuss~o do pt-ojecto n _ 14 A, s<:>bre a es
ttada de ferJ•o de Sergipe. -_ 
3~ discus•ão do projedo u. 1G8. de i8B2, rel:<· 

ti"o ;Í Jnbil~ção do conselheiro João Jo$é Fer
r ,it·o. do As-uiar. 

i" di •cussã~ do p•·oj c c to n. !97, sobre a. csLra
da d~ ferro de Pou&o A.ltt• a Douradiuho. 

Continuação _da za discu~são do projecto 
n. 23 A, sobre a estrad"' d~ ferro de Batucité. 

2• discusõão do proj octo n. ·190, relativo ao 
credito o.o ministerio do imp~rio-

Ao ma terias dada• p tra a i • pa. r te da ord m 
do dh 1i de Agosto corrente. 

2>- parte (âs duas hof•as ou anus) 

Gontinu~ da. 2• díscus>ão do Ol'Ç!lmel!to da 
receita do lmperio. 

As mo.terias designadas para a 2• parte da 
ordom do dia ii de Agosto corrent'. 

LeYanta.-sc a acs$âO ó.s 6 1j2 horas doi tardo. 

ACIA D.~ 57> Sll:SS:i:O m! 24. Dll: AC:O<TO Dl!l 1882 

Preside~tcia do S;·. Linta .Dua;·tc 

SUJI:I!ARW. - J.cilnrct da ae~>. lloeloOJação !lo Sr. 
Diana.-:;xl'lo;.DIESrí:.- 1\equorimento tlos~Srs. RoU.olr1h0 
]):~.n~a.s o Darão dt~. Yilla Ua :UUrr:1.-o.nDE:d. lJO Ul.\.

~., di:cu$si!o J.o projoc~o u. -1.0:2, p.rL'lCilç..lc r!'.) ;tlfetcs J~ 
A. Grmnw~\1. Encerram ento .l a votaçio.-Continua.çiio 
dn. 2.:1 dücl~ssti:o J1.) vrojee:o- n. 4:!, o~trad=. d~ C;,~rro d~ 

·nmbtJ. Díseur$0 do SL'. Ra.Li~hona. - ~:t dlscussão do 
projccto n, G5 de j87.0: t ralt.;por~ t!> intcr-pro1'inei.:tl do 
ese,r.,.,·o:;.. ])í::.cur::;·o~ dQ.> Sr~. Rdi~bona. o Mo:rtiru Fra.n
r:i~co Filb.o,.._.. Continua.çffo ·da ~ discussão alo orça
m{)Dto da recoita ga;al do imporia. Discurso do Sr. 

"Doz.crr:1 Ctlva.lcat•t,.- Onlcm do óia 1~an. ~~ do ..:\.õO"SLO 
de 188~. 

A's H hot•as, fait.a a chamadà, a·:ham-se pre · 
sentes, os Srs. Lima Duarl~, !vlatta Machado, 
H.ibciro da Menezes, Leopoldo Cunha, Basson, 
Theophilo, João Penido. Gon~alves de CJrvalho, 
UlhiJa Cintra, Vieit·a de Andrade. Sinval, Al· 
meida Nogilcil·a, Ribas, .Juvencio Alves, Es
cragnolle Tauuay, Madiw· Francisco Filho, 
Espindola, Gomes da Co.stro, Rodrigues Jt:u~.ior, 
Dian~. Ratisbou~, Vianni\ V-a.~. Alcoforado, 
Maciel e Aristides Spioola. _ 
Comparecer~, depois da chamada, o.s Srs. 

Meton, Barão dn. Estancia, Martins Francisco, 
Mac-Dowell, Ignacio Martiu, Candido de Oli
veira, Rodrigues Lima, P er e tti, ,Ufredo Ch'l· . 
y~s. Bariio da Loopoldin~. Jo3á Pornpeu, Al
m~ido. Olivairn, Lacerda 'Werneck, Reg-o 
Barros, Sou1.1. Queiro1. Junior, Cruz G)uvêa, 
Pauu.· ~ Souza, Zama, Carvalho Rezende,Barã~ 
de Canindé, Ruy Barbosa, Almeido. Pereira, 
Pompeu, Manoel C~rlos, Carneiro da Rocha, 
Olympio Valladão, Geminie.ao, Affonso Celao 
Juniot•, Silva Maia, Barão da Villa da Barrn, 
Prisco Paraíso, Henrique MarqMs, Jose Ma
tianno, Barão d~ Araçagf, Gon~alvea Fa?reira, 
Fra.nkl~n Do ria, Alltomo de Siqueira, lide-· 
fonso de Araujo, Souza Lelo, Soares, Coelho 
o Campos, Alvaro Caminho. o Atnu.ro Bezerra. 

-. A"s H horas e 50 minutos, acha.ndO-se pre· 
ssntes 68. ·Srs. deputados, o Sr. presidente 
abre a sessito. 

Cornl!~roceraro depois do ab~rt-"' a sessão e 
sinàa dêu.tro. da hora regim~ntal os .Srs. 
A.ooonio Pinto, Fernand·ea de Oliveira, Vaz 
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de :Mello, Cantão, Barão do Guahy, Scraphico, 
Camargo. e Rodolpho D~ntos. 

Comparece!' •rn fóra d:J. hom r0gimental, os 
Srs.JooJ.quiro Tavares, Ta.rquinio de Souza, Au
gu•to Fleury, Manoel Portella, Doque-Estr:\da 
Tei~eira, Cost~ Pinto, Araujo Pinho, Ft·an
cisco Sodré, Felislnrto, Passos Miranda, Alvos 
de Araujo, Cruz, Bezerr.t de Menezes, Tortu
li>;-na Elenriqu_es, Abel_~rdo de R~ilto, Fer~ei~a. 

· Vtanna, Rodrtgu··s Penwto, Barao de Anadta, 
Andrad•• Figueira, Folicio dos Santos, Francis~ 
co Bel i eario, Uly•ses Vianna e Souza Carva
lho. 

Faltaram com causa participad~, os St•s. 
Adriano Pimentel, Ca,tello BrMcó, João 
Ca.et~no, Morei~& de B trros. Monttn lon, Pau
lino de Souza e Pet•cira·da Sih·a. 

Faltaram se.m causa particip~da, os Srs. 
Aftbnso Ponn~. Bulhões, Carneiro <l:J. Cunha, 
Contagem, Generoso llhrquos, lJeréir,, Cabt•u.l, 
Pt·ado Pimentel, Silva l\·hf!'a, Silviano Brandão 
e Salustiano. 

AlJre-sc a sessão. 
E• lida e posta em diHcussão a :l.cla da s~ssão 

de 23 de Azo• to col'rentc. 

O Sr. Diana:- Sr. president·, 
quando V.· l~x. paz hot\tam em votação a 
emenda relativa ao decr~to ile i5 de 0Jtu!Jro de 
1878, na 3• discu>são do o~çamento das desp l· 
r,:ts du. fazenda, eu cie: lnrei one não ti-vera co
nhA.-.imento dessn. emenrla â ntes d l ~nr.erra
men to, não 'uvira a sua leitura, e nem mesmo 
a tinha vis to entro M ma i> emendas $Obre a 
mesa; e qu'J, poi<,rechnuav~ contra o mo:lo pot· 
qtte l'órt• a.pt'c<cntad<\ aso:~ cmend", de Bar
preza, poucos tnomeutos anbs de eneet·rar-se ~· 
dis l!ssão do orç:<meuto. Da aclu, porém, não 
constl esta reclam~ção que fiz. 

Peço, portanto, " V. Ex. rruc n" a c ta de 
hoje se faga monção da minh" , .. ,c!aut~ção, o 
bem assim que se <lcdat·c •rne votei contra a 
re f e 1·id.~ emend~ . 

O SR. PRESU>E;>;l'JO: :-V. Ex. h>i. de let· a 
uondode de maud.•r por escl'ipt? a ~'1"' l'ada
nuçao. 

O Sn. DrAN.\ :-Sim, sonltor; vou manda.! -a 
pm· C$Cripto. 

R ncerrada n. clíscussiio, ~~ ô'\Pf'W)V:tcln. :1. o.ctn 
cmn a sogninle tlec.l:l:raç:to! 

« Requeiro que se declare n:\ a~ta q11e em 
s ssão de hontem, por occasi:ío de votar~se a. 
emenda approvand? o d 1rreto n. 7.063 <I~ :H 
de Outub!'O de 1878, rc:·lamel contra a sot·· 
preza coro que fõn 3-pres1nt~d~ nssa nmcnda, e 
votei contra ella.-Díana.» 

O Sn. i• Sncnn~.~.1uo .W. conta do seguinte 

EXPEDI!!:NTB 

Officios: 
Do ministel'io dos Mgocios do ímperio, de 2;:; 

de Agosto corrente, remettendo o projecto 
da postura da !Uma. camara. m11nkip\l sobre 
JIMilr. d~ \'Cili~ulos tw1 runs dto. cidado.-A' 
c:ommissiio d~ camatas munieipt.es. 

Do minis\ ,rio dos negocias da fazenda, de 21 
fle Agosto c.orrante, rcmettenr1o cópia da infor· 
mação, com :o. ~ua.l se conform~, pt~stada pela 
alfandega do Rto de Janeiro, sobre o roq ueri
mento em que os fieis de ~ ·mazem da mesma 
alfandec-c. pedem c;ue seus vencimeatos sej,un 
eluiparaJos aos dos i" escripturarios daquolln 
rcpartição.-A quem fez a requisição. 

Do ministerio dos negocias da fazeGda, de 21 
de Agosto correu te, devo! vendo, com informa.
ç•ios, o re1uerimento no qual l\Iaximiano do• 
Santos Marques, thesoureil'O da recebodoria da 
provincia da Bahia, pede restituição da quantia 
de 5;000.~ com que entrou para o~ cofres da 
tb.csouraria de fazenda., pelo deofa.lq ue en~on
trado nos. e<tampilbas do •ello ~dhesivo e ca.u~ 
sado pelo seu fio)) Aristorio Daltro de Castro.-A 
quem fez a requisição. 

Fequorimentos: 
Do Centro áa lavoum e comm!l>'cio, pedindo 

providencios e beneficios reclamados pe!.. la
voura e commercio. -A 's comlllÍssões de justiç<~ 
civil, orçamento c ~gricultura. 

De Antonio i~rancisco Carga., negociante da 
cidade do Recife, pedindo qui!_ sejam conce
didos ao governo os m2ios lcgaes aftm de esta
belecer a permut~ dos dous predio; perten
centes ao patrimouio dos orphãos e situados na 
ru~ de J\ladrc de Deus (Recife). po~ outros de 
propriedade elo suppli~•nte .-A' commissãc ele 
fazenda. · · 

Sao lidos e vão e. imprimil' os &oguintes 

Projectos 

N. 207.-i8B2 

A com missão de iaslrucç.ão publica e:s::unino 11 
ti pe lição docUIZ!Qllhtda, em que a academh 
de bc!IM llot•tcs d~ Bnhia t•oquerdo poder leH"is· 
btivn tun:J. pensão, que habilite um dOi; 
pt•ofeesot·cs desse e>labelecimcnto, o cidadão 
M:llloel Lopes Rodt·igucs, clljO 1net•ecimento 
so tom distinguido pot• dotes notavois, o. a per· 
fei,oar-<to n:!- ~u~ oapeeialidade, c reputando 
do convcnicncia c equidudo, em prosen~a. das 
relloxõcs adrluúdas pela peticioll:l.rin, ;~. con • 
cc,silo qtte se solicita, ô do pnrece r Reja 
a~.loptado o projecto seg11in te ; 

A ;>ssemhlcn geral t·.•solvc ' 
Ar\. L• ff cone.~ ida r. o prvfessot· da aca

<lemin rlo hollos •rt1s da Bnhia,Ma.noel Lopes 
R~drigues, uma snbl'''nç.ão a.nnual de tres 
contos de reis, p:>.l'll. apel'feiço:tr-se duraut~ 
tres annos, na Eu1•opa, nos estudos da espe· 
eialidade que profe.sa, 

Art. 2. o Revognm-se as disposições em 
contrario. 

s. R.- Saln das commisslíos, 24 de Agosto 
de1882.-Ruv Bm·boza.- Dr. T. B. Espin·. 
dola. 

N. 208-!882 

A cmnmi~são de t'a~enda, a quem foi pre
sente a petição de D. Cand\da. Iria. da Souza 
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Vasconcellos, ~aqn.m·en-lo o meia soldo de seu 
filho, o tenente de vol~nla rios da pa.tria Can-. 
dido de :Barros Vasconcellos, fallectdo nos 
hospitacs de Humaytã . a 8 de Janeiro de 
:!86~ em consequencia de ferimento recebido 
em ~mbate, considerando que a supplicante 
ê digna da benevolencia do poder legislativo 
pelo estadode penuria em que se aeha. tendo 
p_erdido succeasivamente ~eo. filh~ e seu ma
rida que eram a11 seus unrco• arrunos, ficando 
a ~u cargo quatro filhas solteiras, que oiv·em 
honestamente, segundo d epuzera.m as teste· 
mu.nhas da justi.Jieaçlb a que se pr_ocedeu, é 
de parecer que se adapte o segumte pro
jectG : 

A assemblé& geral legislativa resolve ' 

Art. 1.• Fiea o governo ~utnrizado a man
<lar pagar a D. Cao.mda Iria de Souza Vas
concellos o meio sold) da püente de seu filho, 
o fa.llecido tenente de voluntarios da. pal.l'ia 
Candido de Barros Vasconcellos. 

Art. 2. • Revogam--se as disposições em 
contrario. 

Sala das se;sões da camara dns deputados 
em 21 de Agasto de 1882.- Prado PimeMet. 
-L. Allelardo de B!'ito. _ 

O Sr. Abneida. Nogueira:
Sr. presidente, peço a. V. Ex. que consulte a. 
casa si me cone Jae, para a ses~ão de amanhã, 
sem prej uizo da ordem do dia, 15 m1nutos de 
urgencía pa.ra tratar de assomptos relativos á 
provineia de S- Pa1do, apresentar e funda
mentar um reqa.erimento. · 

Consult&da., a camara resolve pela aílirma.~ 
tiva. · 

O SR. RowtPHO DA.'ilAS (pela ordem) requer 
urgencia. par 15 minu~os, aftm de tratar de 
assumpto. de que na s~sslo ~nterior se oceu
para.·o Sr. BPrão da Villa da Barr~. 

Co!!.iuhada, a caDJAI'a concede a urgancia. 
pedida. 

O Sa. Pa~~IDl!lN'rlli:-Tem a pe.hlvra o nobr~ 
daputado. 

O Sr. Rodolpho Dant.a• : -
Sr. preoidente, n.lo é propriaments doo nego
cio• da comarc~ do Chique-Chique de que me 
vou oecilpar, c :mo os nobra& deputs.das indicam 
!'eceial-o ; o meu &8Jltimento em relação aos 
n•goeio5 daquella.loca.l.idad& é o mesmo que, 
e•tou certo, anima o nobre &""' da Vill' da 
Bal'ra. é o meamo que ll.llima a todos os homens 
que deveras se interessam pela pa~ publiea : 
o que sincen.mento desejo é 9.ne na.q_uellas re
giõe,, se restabeleça o imper1o da.le1. (Apoia-
dos.) . . · 

O meu fi.m é tomer.a defea& de um cidadão 
illmi't~, que fez parte diatinct& deate parla
mento (apoiados), cuja amizad•J me honra., e a 
que!DS. Ex. feriu nos seus brios de militar, na. 
sua eanducta eivica e )lO seu caracter morai 
mesmo, sern que para. isso houvease quac;
.quer motivos j ustüi.eadoa. (Apoiado1.) 

.o:sa .• B.\l!.io 1M. VIlJJ.. nA. BAB.1A. ,_::·,~,o 
a. i/Mav.-~ ~ reapoilder . 

O SR. RoootPao DANTA..S :-Senhores. o Dr. 
Marcolino l\1 u:r• tem tão pe:ju·•na parte nas 
desordens c nos crimes 'lue se hão comm·· ~tido 
no Cb.i'lue-Chi:tue •tmmto nullo. é a yarid .. de 
que, no entender do illastr~ Ba.rão,:ex1ste entr~ 
a. guerra do Paragua.y o os .-co11tecm1entos da
'luella comarca. 

Mas ci sing-ular•, Sr. p1•esidente, que o illus
trado Barão, que nenlmma analogia. a.choa entre 
as occnrrepcllio do Chiqut~-Ciüque. o os factos 
d• ga.erra do Paraguay, ae incumh1 'Se, n pro
poaito daquella.s occurrencias, de r smiuçar a. 
b.istm:ia d l campanha do sul, precis \tnsnte para 
concluir qua a fé de officio do cidadão distincto 
a. quem :neste m ,m,nto we refiro acabou afinal 
de cJntas em uma deserção, no ab .. nd.ono do 
carupo da batalha, na. fuga para os Qllias da 
pa.~. q ua.ndo mais accesa ia a gu ~rt•a, e q a ando 
maig neaea;nrios eram o• sacriticios da todos os 
pall-iotns á. gra.n:le causa da defesa. n..ci.ona.l. 
(ApoiadDS,) 

O SR. p;.lSCO P .LIU.Izo: - O paiz, :r~. em as 
guer~eiros com quem elle se mediu, ac!·edit&m 
nisto. 

0 SR. RonOLPHO DANTAS :-Si não fMa tão 
injusta réplica do illustrado deputado pela mi
nha provincia, eu não e.stad.a uccupa.ndo a. 
carnara com a d ·>flsa daquelle cidadão illnstre 
(apoiados), cuj~ vida militar ha Ele ser julgada, 
não pela voz apaixonada. do momento, que nesta 
camara se levante, mas pela fé de offioio glo
riosa, em que oa seus grau les •erviços esti\o 
as•ig-n:úados, em que a sua bravura está. bem 
definida, em que a p~lavra de valentes g·,er· 
reiros, como o Visconde de Ita.pa•·ioa, attestar:i 
para sempre .o brilho e a. pureza. de seus feitos. 
(Apoiados.) 

Sr. presidente, o Dr. Marcolino Moura. níio 
d~sert.ou, não fugiu, não abandonou o c~tmpo, 
como di1se o honrado Barão da. Villa. d ~ Barril. 

A vida militar dessa distincto bra.zileü·o 
oomeçou na mais bell.a phase de sua mocids.de: 
quando c11rsa.va os banco~ da academia. 

Dirigia então a provincia. de Pernambuco o 
Sr. aenador pera província de Pia.uhy, hoje 
presid)ate do consel!lo de ministros . 

. A S. Ex. offareoeu o Dr. Marcolino Mour.os s •as servi~os, e o houra.do pra•iobute então 
daq uella proviD.cit., por <antimentos ge neroaos 
de interesse pelo futuro da.quelle distincto 
mancebo, recusou o patt·iotieo ofi'erecimeato 
que lhe ara. dirigido. 

A familia do Dr. M&rcolino Moura ch:~.mou-o 
entã:o 11.-B~hin, onde, chegando, elle encontrou 
os parentes organizando um corpo de vol_u.n
tario•. sob o comma.ndo do coronel Franctsco 
José da Rocha Medrado Sobrinho. · 

Nesse corpo alistou-.se immediatamente eom 
a patente de major_ Não tendo podido, porém, 
marchar o coronel Francioco J()Sé da Rocha 
Medraào Sobrinho, foi o Dr- Mareolino' MoarR 
elevada· a tenente-coro.ael commandante d) 
corpo, e neste poato seguiu para. o Parãgua.y. 

;\.hi, Sr. presidente, ond l vemos o seu brio 
{o patrí.ott> e de milit.•r so\lress.hir é J.lrooiiJa.. 
mente tl,a data. ma.ill floriasa da perra. do Pa.· 
n.g-ua.y. (Apoiado'.) 
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. Justamente no dia em que mais necassaria 
foi a coragem, em que mais precisO' foi a ab
negação. am qna os perigos mais rud ·s fo1•am., 
e em que o valor do soldado braziloiro mais ca
receu de assígnl>lar-se, nesse dia t&mbem foi 
que o merecimento e n bra~·ura do Dr. Marco
li:ao Moura adquiriram a mais notavcl salien
cia' foi a 24 de Maio. (Apoiados.} 

Vejamos as partes offieiacs c as ordens do dia. 
Eis a do brigadeiro chefe do estado-maior, .Ta
cintho Pinto de Aranjo Corrêa (t8) : 

« Torn;~.m-se bem dignes de honrosa menção 
os Srs. Cornoiro ... Marco !in o de Moura e Al
bnauerque. ,. 

Falla agora o cot·on3l Carlos Resiu, commnn
dante da 10• brigada (lê): 

<( Durante as S3is hora.a que ti vemos d~ ba
talha uotei ~ompre a. welhor disposição nus 
Srs. comm'tnda.nte• de corpos. . . tenente-cOT'O
nel M·,rcolino de Moura e Aluuque~que, do 22o 
de volun tarios, que, com o seu corpo, ainda 1em 
iostrucçao prelimin~.r de pequena tacHe~, fez 
com ellc o que se podio. desejar do militar 
brioso.» 

Ouçamos, finll.lmente, o bravo ~eneral Ar
gollo, Visconde de !tapa rica. Eis como elle se 
exprime na sua pll.rte o. Osorio. ãcerca do pro
cedicoente do tenente-coronel Marcolino Moura 
(Za) , 

« Reeru ta., mos recruta. que recebeu com o 
seu batalhão o baptismo de fogo por tll f6rma 
que sinto vivo prazer ao recordar-me de que a 
mim coobe a fortuna. de o apre;entar, nos 
momentos de maior perigo, elle, calmo, em
punnando a bandeira de seu, ba.talhão. bem 
eloquentementc jnJicava-lhe' o ca.m.inho da 
honr&. ~ 

Sr. presidente, o soldado que tem esta fé de 
officio, aoldado-paiiS!>nO, sofdado oahido do~ 
h~ncos da escola paro. os campos da batalha., 
tinha di~eito a que nenhuma voz, principal
mente uma voz a.utorizada como a do nobre 
:Barão d~ Villa da B~rra, se levantasse, neste 
parlamento ou algure3, para dizer que elle 
abandon ,u o campo ! (Apoiados.) 

Foi de?ois destes feitos gl riosos, que dão 
verdadeiramente o.o Dr. M~trcolino Moura o ti
tulo que, am favor, o meu honrado amigo, o 
Sr. J11vencio, attribuiu-lhe, ~ titulo de heróo 
(apoia.dns), foi ent<tO que elle regressou para o 
Brazil. 

Ma; . regressou doente, em virtude de mo
le~ tias adquiridas em campanha, e de que ainda. 
hojo ao:ft·e as con•aqu ancias ; nio reg-ressou, 
como pareceu insinuar o illustre Barão da Villa. 
da Ba.rra., par9. en \I·~ga.r-s ·' na patri2. ãs delicias 
da paz; não. 

S.E;:., aqui chegado, viu recusada;, em at ten
.ção :me ~mo aos seus grandes !S~rviços, a. exone
ração q>le P'dira. do r.omma.ndo; " do "-1i/l'llS\o 
chefe do Est.1do tev1 a h nra de ouvir a confir
mação da. incurn~~ncia que lne de;·:r. o governo 

, de regressar para a Bahia,, nfim de promover a 
íoL·maçiio de no•o~ contingentes de volun
tarios .. 

E' mais um seniço, Sr. presidente, que o 
Dr, Marcoho.o prestou_ a nação ; e no desem
penho de~~sa. incumbencia. hoa.ve-Me com o mll.i.~>r 

patrioti ~mo, eom toda a dedicação que o serviço 
h P'tria e:ó.gh, conseguindo que marchaSIIem 
para o sul muitos contingentes do yolunt.arios. 

O Sa. Pa>:om:&MT:&:- Lembro a V. Ex. que 
os iO minutos estão findos. 

, O Sa. ~9nOLPRO DANTAS " - Estou a. con
cluir. 

Eis como a vida militar do Dr. Maroolino 
Moura traduz-se em uma. pagina. de honra para 
elle, um~~o pagino. de honra para a. provincia 
qüe o viu nas~er e l).nê nobremente elle 3qui 
representou. (Apoiados.) 

Qu 1nto ã sua vida poli tica., que o ill ustro 
Barão da. Villa da Barra. entendeu lamõem dever 
a p~eciar' f~tendo-lhe uma critica severa, basta
me recordar que clla t'm sido tnssada na rA
p,·esentação provincial e geral do pai~. em 
des3m.enho do mandato. que mui'asve2esrepe
tido e collfirmado tem sido, h a dezenas da a.nnos, 
pela província da Bahia. 

u~r Sa. DEPtiT.<DO :-E sem licençn de nin
guem. 

O Sa. Rooo~P"O DANTAS :-Nesse ponto, 
nunca faltou li. fé que devia ao BeU partido; em 
nenhuma eircumstanci$. mentiu á lealdade que 
devi' aos seaa "migoa, .aliàs sem eomprometter 
jamais O sentimento 06 justiça e de gener<'si
d~de, que sempre pantaram -.aracteristicamentc 
o seu procedimento para coM os adversarioa. 
Na provincia estes o a.ttestarão. 

Os negocios a que o illustre barilo ref~riu-se 
oílo os do Chiquc.Chique, cttja gravidade não 
quero attenuar, parque, como já. disse,não tenho 
ouh~o pensamento senão que o crime e os cri
millO<O• sejarn a.lli punido>; o partido a q_nc 
me desvaneço de pertencer, em minha provul
cia, p~ecie3.mente por estes; sentim01ntos, entre 
muitos outros que o elw~m e enobrecem e pelos 
q ua es se tem iistin~uido, não pacto. t com o 
critne, e não se eabe ba.t~r s~não pela justiça o 
pel,. morali:!sde ll~ administração. 

O Sa. PaE~U>EN'l'll ;-Torno lL observar 100 ue
bre deputado que os·cinco minuto• ettão findos. 

O Sn. RonoLPHD DANTAs ~equer e ohtem maiB 
cinco minutos para continuar. 

Dir.ia eu, Sr. pre•i<lenta, quanto â vida poli
tica do Dr. Ma.rcolioo Moura., que ella n!o 1e 
pi.Ae confundir nos e:tcessos oelvagena que alli 
têm sido praticados; bem ao contm rio,creio que, 
si o il!ustra barão quizer averignar com mais 
minuciosid,.de e calma. aquell•s factos, chega.rli 
ao conhecim~nto do que nenhuma pat·te nellea 
tem o Dr. J\farcolino Moura, scnlio a boa. pr.rt~ 
de aua. indu •ncia benefica _ A eleição provin
cial a que, no dia seguinte ao da geral, se pro
cedeu na.quell~ comarca., demonstra ao· demai>l 
perfeitameate quG, ao contr,•ri~ d1UJuillo que 
S. Ex. atlirmou, ao Dr. MAroohno Moura·de
ve-:-;e, a.~é ondr! sua. influencia pô le cbegar, a 
p•~ com que, no d;a seguinte. alli realizou-se a. 
segunda ehição, pelo accórdo que S. Ex. pro
moveu e realizou e em virtude do qual . toi 
õl.eito p1r grande maioria de votos o candi- , 
dato.> odverso. 

A' eidad ~ da Barm, o men il\ustre amigo já 
teve occasião de diJ:er, o Dr. Ma.rcolino Moura 
cllegou qaasi desacomp~~oliliado, fez a viagem 
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aómente com 11m pagem e com dous companhei
ros, o i• j.11iz de pa.z do Rewa.nso, e o 1• do 
Chislle-Cht<tue. . . . . 

Neet.a 11ltima vtll.a havto. recobtdo conv1te 
do juiz de direiLo ds. comarca da. Barra (e 
parece-me que a1ui o tenho) para que elle s~ 
ho•pedaase em .sua ca•~ quando chega.~se a 
Barra. 

Tenho aqui e"se · bilhete· de con\·i~ do Dr. 
Luiz Vianna, feíLo nos termo3 s~gnmtes (1<.1): 
• Ma.rcolino~ Visita.•. Milo.ha. pobre choupr.na. 
honrava-se muit.o em t•ooobet·~ te . P1·ovinc-nie 
'I uando passas por cá, p.\t'a nã~ nos desencon
trarmos ~. 

Ainda mais : chegado á oid td(} da B~rra , f~i 
o Dr . Mr.rcolíno v~sito.do logo pelo Dr. L~« 
Vianu, juiz de direito·. 

CQmo, pois, p1·etender-se ~zer ncredi tar d~
pois disto q ne o Dr. Marcohno chegara. á CI
dade da. Barra C3eolta.do e p reparado p:u•a. d~r 
aesa.lto á cidade 1 

Sr. presidente, uma vez gue .o te~po !lue 
me foi concedido c~tá. termtnado, de•~are1 do. 
continuar, e terminnr1i lavrando, como amigo, 
como brazileiro, como membro desta casa.,. a 
que pertenceu o Dr. Ma.rcolino Moura, como 
mem'>ro do partido lib~rlll da minha província, 
que sll honra de contar S. E:X; •• nas.auaa fileiras, 
o ma11 prot~sto contra. as lDJUSilças, que no 
seu caracter de militar, q11e no S&ll caracter 
de eid~ãao e no seu caracter do homem poli
tico foram a. S . Ex. feitas pelo illustre dO[l\L· 
tado Sr. Barão da Vills. da Barra. · 

O Sa. IGNActo MARTINS 1: m:nos Sa~. DE-
FUTADOS:- Muito bem! moüto bem! -

O Sl\. Z.uu. di utn ap~rte . 

O Sl\. BARXo DA VrLLA n.~ BArulA: - Pelo 
monos en tenho a miuha medalha ootu o nu
m1ro no passador; e não con~ta que o Dr. 
MarcolíllO, em virtu·le do pouco tempo 9.ue 
se demorou no tlleatro da gue~r'!-. tivesse podtdo 
obter n medal ba da campanha do P:m1.guay. 

Mas, &ellhOL'es., eu c~>n.tin.uo a dizet' qu' _o 
Dr. Ma.roolino, depois d~ bat1lha de 24 de Ma !O 
pediu, o obtevo liccnç~ a 2 de Julho p ttl'D. vtr 
t.r:l(!l.r-se em CQl'ricntes, e tanto nRsim fui, que 
não a.ssistiu aos comb~t;s, que logo segujt•am. 
so, de 16 e de 18 d1 Julho. 

Tendo te1·minado esta licença, voltou outt·a 
ve1- pam o campo, e quando menos ae oope
l'.wa, po:lin uma. .nova licença d9 3 meze• 
pll.'a vir tra\a\'-se na. córte. Eu dis>~ que a 
·m·dam do dia 31 de Oll.tubro de !866, n. 9, 
t raz :t licença do Dr. M >rcolino Mour:. paro. 
vir trat1r-se no Brazü . Ora, em 1866 , cs
tan a. guerra por assim di?. ll' no ~a11 ca
meço; e portanto como é qn~ oste offici:>.l, 
coal um pntt·l· tismo t.ãC decidido , volt& a 1 
Bradl em 1866 ~ .E acsh• ndo a guerra om 
i870, nlio consta. quo elle con I.Ín\Ul.>se ": cs!"r 
dnente , nem que estiv~s'e fazendo ~a.cnfictos 
mesmo fora. do c~•npo. 

O Sa . RoooLl'HO DAm:As :-En um acade
mieo . 

O SR. BAaio D~ V[L! .. ~ DA BAaa..!. :--Concordo 
que viess3 co111plahr os seua estudos ; "'"" dc
poi> de formado, continuando a guerra , si t ínlut 
e~sa. dedica~ão. devia. ir prest~r serviços no 
campo, onde já tiniu> dado provas de bravura. 
Tambem &11 disse, e r.epito que o Dr. Pinheiro 

O Sa. BU\!o n,\ VtLLA n,\ BAR!\.,~ requer uma. Gnimarã:es voltou doente ; e o ~e .,ultado foi, que 
úrgencia de 10 min•ltos par,\ responder ao ora·- emquant.o o Dr. Marcalino se conservava em 
dor· que o p~ecedeu . bom estado de saude e b~m dia:'llsto, o Dr . Pi-

E' concedida. nheil'~ Guimarães teve a in felicid :de de l.egar a · 
pobre•e. a umo. viuva honesta, carregada de 

O Sr . . Barã;Q da. Villa da fithos, pnr,luc o fogo do snu patriotismo ·n!lo 9 C 
Ba1.•ra :~Sr. presilente, fallando c. res- a.p~.go11 simplesmente coma. batalha de 24 de 
peito dos negocios de O!o.ique-Ohique, declarei Maio. . . 
hontem no começO do meu discnrso, que en- Esta ó a priméir:~. p:~.rte da questão, qne tica. 
tendia. que a guerra do P:.ragWty na~a tinha n.ssim rcapondid\l . 
com os acontecimentos daquel!a. looahdade ; e A seg11nda pat•te, >Lquella q_u~ eu caper<~.v:t 
que, si com e !feito o Dr. Marcolino Moura. linb.!). que 0 nobre de >ut:~.do demonstrasse, era. s1 o 
pta.tic:i.do eases e.ctos de hra:vurlt., qtt·) en níto Dr. M~rcolino tinha ou niio tinha Lomado parte 
nego, i sao nio prohibia que, depois de pa.u.too nos aconlecimentos, ttne se ·dera.m em Chtque
muitos a.nnoa, o Dr. !>brcollllO se achasse on- Chiquo no. noite do 31 de 011tubro ; m..a o unico 
volvido, por questões politicas, .em ac,nteoi- at·gumento do nobre depnt~do foi-que logo 
meu tos locoofesi!aveis o~ Chique-Chiq 110 · depois ~.m s~guidtt. se fez a cH ção provincial, 

O nobre deputado que aca.bou de sentar-se e o eb.r!fo do partido conservador tevc·uma. vo
:veiu coo tino3r o elogio do Dr. Mnrooliuo; m..,, tação muiw grande d!Mla. pelo Dr . Mareolino 
vist' que o nobre d~putodo o Sr . Juveucio Moura o pelo teaenle-coronel Martiniano. Isto 
Alves, qu:l.uda fez a biogra.ph.ia d? Dr. Marco- me levari1 a. uma discussão mais lata; e ur
lino não IL completou, por que não dtsse- qua.ndo gindo o tempo cu apenas toco neste ponto para 
elle chegou a~ c~mpo, nem quando se retirou, podar chegar à. cidad~ da Earl'l).. Sr. presidente, 
pensei en, q aando o honrado deputado, que me llobles&e oblige . Pois, ~i o juiz de direito da 
precedeu, fallon om fé de offi.eio, que viria trazer cidade da Barra sabia que se apresentava um 
a n~ta de quando o D~ . 1\b.rcolino tinha. en· inlivid11o ct•m amostras de pat, porque não. 
tl.'a.do, e de quando tinha sahido do c~mpo; havia de ir Yisital-o ~ 
p~nsci q~e diSile~ae .ao meuo~entro11.e~ ·1.!11 ·o Sn. . P?.tsco P .\lUiso·: ~Como Gra então_ 
dta e a 1ho.n em tal dt&, para. saber-se s~ tmh~ ·~ um sedicioso 1 . · 
:tl gum numero no passador da medalha de cam- . _ . 
p3-nha; porquant.o a melalha é dada 0001 um· O Sll. B.I.RA.o D.l VtLL~ DA BARRA: - S1m, 
p>ssa:lor, q11e indica o tempo de a~rviço na mas com amostr:~.s de paz. 
guerra. · (H a O litros ap(l.l·tes.) 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 00:34 +Página 6 de 25 

Sesso:o em 24 de Agosto de 1882 145 

O SR. BARKo DA VrLr.A D.\ B.<aru.:- Os no
bres deput•dos ~"bo"' petieito.mento, que o 
Rio S . t~'ranr.isc.o tem uma la.r-gm•a imm e.nsa.; 
e a.ind·t além dess:~. k1·g·ura ha '' do Rio G~..ndG, 
em cuj~ fót. está situada a cidad•l da Barra: 
port.auLo ha u1u:< di;t:.nch enorme de uma mar
sem a out•·a. o Dr. Marcolino chegou ~ Olar
gem oppo:-~ta co~n gente a.rma.diL ; deixou-a des
se bdo, o paa>!Du-se para a ma1·gern opposta, 
afim ue 8 onda r o estado da cidade. Pois Ulll 

homem quo antra. com a.mos.Lras <b paz, com:l 
diso' o nohro d6(JUtado, e que d vis< todo paio 
juit. da direito, leu> & co1·agem do dize•·, como 
di._ c, que nntrou na cidade da Barra d 'baixo 
de uma abound~ de aço r Isto como já cxpendi 
hontem, ~i não fosso falso, •eria simplesmente 
t•idi~ul~. 

O Sn .. TuvJtxcro ;,r.YES: -Isso é Ull1a phan
l:tsia.. 

0 S[l.. B.\ltÃO DA Vt~L.t o.t BAI\1\A: ~Ell 
tenho Lambem direito de di~~r, que [ihantasia 
<i o quo os nohres d~putados dizem. 

A q uosLào da elci~iio provincial foi ta. om 
paz estd. respondida. A eleição gerJluã J tinh:t 
ligação n~llhuma com a eleição provincial; 
e a provo. ci que a. mesma poLtica· que acabav~ 
de b~\er qua&í uma chapa de deputallos geraes, 
foi derrotada no. eleição provillcial. (Não 
apoiados.) 

(TYocam-se di~ersos apã.rtes.) 
Eu disso 8Ómente isto para mostt·,,r que a. 

Cl).lma dp. ol~iç:i:o prJvinchl não tem nada con1 
a irl'it~çl!o, que teve lagar na eleiçã? geral. 
E tl h antom li a c;wta .:lo juiz de dir ,[to, pela 
qual ao viu, que hal'h uma tal pre;são na eleí
çlo gornl; que o juiz de dir.lito ped[a co•n a 
1naior in•tancia ao ten~nte coronel Magalhàe~, 
quQ dos 50 votos que tinha para dar ao Barao 
ela Villt'. d~ Barra, tira$se ao menos 20 ou 25 
voto'4 pnra o D1•. Ma1·colino; e nest~ me.;;:mo 
sontido olwi;ou a senhora a csct·ever ; accen · 
tuan lo e \lo, .iuiz de dil'eito que- o Barão da 
V it/.a (la !Ja•·rt1. na o precisa, c o 111' arcolú~o 
c.~tri. em. mris circumstancias. 

O Sn. Rooot.?BO DANTAS_!. -1\-!uitos ontroB 
j11bo~ (b:nro.m isso. 

O Sn. B.tu:lo JH V<LLA DA BARRA;- Eu não 
digo qua não fizoram : mas como se a.ffit•mou 
aqui quo o Juiz de direito d." Chique-Chique não 
tinh~ tomn:(o a mini ma parto n·a ele içao, senlo 
V. Ex. · um do~ q-a.3 mais apoiaram ao nobr~ 
de :mtado quo tnl affit•mon, eu quiz que a c.\ma.ra 
fize>aa o juizo :i vista da carta. 

. (Trocam-se divsnos apartes.) 
Houv~ um convenio effectivamente ; ma~ em 

virt ade da p~essão exercida pelo juiz oi e direito, 
de Ghiq ue· Chiqu~ o Dr. Marcolino Moura e o 
tenente-coronel· Ma1•tiniAno não pud Jram che
gar com o tenente-coronel Ma.galllães Elo ac. 
c6rdo de dividie os votos commigo. 

0 Sa. ILDEFONSO DE ARAUJO :- 0 juiz de di
reito não está. inhibido de pedi~ votos. 

O Sa. BARÃO DA YrLLA IlA BARRA.:- Nem eu 
digo c rontr,.rio, entretanto Y. Ex. e o< colle
gao d.1 Bania as~everM'l\m que o juiz da dire~to 
•le Chiquc-Chi {Ue não tomou parte no pleito 

v. IY--19 

==================~ 

eleitoral . !lias, como eu dizia, em consequen
cia da p:·esS<êo do juir. de direito, sobre o chefe 
do partido consB~v:uhr, dizenolo-lh e n.quelle mo.
gistra.d•) q UB COilSU\~•ss' o M:u·tiaiu.no que c r~ 
q uc,m Linh:\ o plallo <la eleição, nilo pod~'·"m 
cb~gn.r a. um ~C.f'órd'>, 

Quc.t·in. o j'1íz d.~ direito co1n i.ofll\ o. sue. auto
ridade o!licial exoree•· pressiio aou;e o chefe do 
particlo conserl'!!.<l.Q!·, so.!>cndo '(UC havia 11m c~n
uidato Cc>mervador, '('18 niío podb dOÍX<W de 
obteL' ·votação : 

O Sn. PnESIDExn: : -Sinto àizor ;m nul>1·e 
rlepatado que o tempo cst~ terminado. 

O Sa. BARÃO DA VJLL,, DA B.\RRA:-Não quet·o 
abttsa.r d:l henlgnida.de rlc V. 'Rx:., m.n.s fu1n 11 

baru acccntuado quo teve log>r o confiicto em 
Chiqo.c-Chiclue em consequcncia de m1o chc
gai."'-Sr;! a. um ac.côt"<lo~ em vist;L da carta r1L) juiz 
de direi to de Cb.iquo-Ciúqua quo dizia G'SCpre<
sa..:.ncnt'} nrro co-a.si1lta. ate.~ etc. 

O chefe do p:ot·tido lioceal o tcnente-co!'onel 
ilbrtinia.no, tinh~ o plano <la clei~.ão. e o Dt•. 
Marc >lino Mouro, qtle esLwt~ n~ intimidade de 
Martiniano, que cslav" '~ so•t lado, n"o podia 
igno!'ar os acontecimoJitos. 

· O Sn. RoDOLT'Ho D.1N1".1S:-l~ o tenente-co
ronel Martini<no ó ~ prin>oira Yictírna dos as· 
s.o.ssinos! o s:\lle1uloro~ ; n su;t f~tzondü foi sa .. 
queadllo. 

O Sn. B.uüo D.\ V11,u D.\ lhnM:-Isto é 
outra questão; r, ha do •er o us~ttmpto discutido 
quando se tr;t.t.al' do meu l'CljllGI'lulcnto. 

Limito-me por ngora u. a~tns l,1_~servaçtíes, o 
resumiud~ dit·ei, hOt\YO disturbios em Chique
Chique na noit~ do 3i do Otltll Jl'O, porrlue as 
p2.rte.s cont-ratantAs não podora.m cb eg-a~· a um 
accbrJo, em virtud~ da p1•essão e>:et•cida pelo 
juiz de direito de Chique·Chiqu~ nas infiuen
. ci~s d~ loca!i:bde. 

Quanto a ebição provincial disseram os no ores 
de pulados que fui foi ta sem perturbação da ordem, 
dando o D1·. :Marc olino Mour:t grande votação 
ao t ; nenle-coronel Antonio Jo;t.quim de Mag-a
lhães : mas quem n:io sabe que um dos chef'·'·' 
do pal'tido liberal da Bahia so faúa q o. estão de 
vida ou mort , qun.nto a eleição geral par" com 
a ,le~uls~ão_c~mp:~~ta e::s:e~cer pr~~ão nas _or~
niza.ções JUinlSIBrlaos ~ i\a oleiçao provm~.1a~ 
não houve difficuld,,de ; e eu admltCt 
a ingenuidade co.11 q11e o nobre dep~tado disse 
que o \euente-coronel Ma.ga.lhiieg. tinh&roce
bido grande votação do Dt•- Marcohuo ! Quan
to~ vobs eu queria. que me di;sessem. Todos 
sabem que o tenente-coronel. ~hgalhã_es, o 
eb.' f J do partid& conserv<~dor, e mJluenc1n n~ 
lo~alida•h. (Apartes.) . 

Não [lroseguirei, pnço apQn~s outra vez a 
nmiol'b que tenha "' genel'oSldade de fazer 
casa. no~ sabbad(;s para que s e discuta 11m re
querimento meu adía.do sobre cate assumpto. 

O SR. PENIDO ,...,. O melhor é dar por encer
rada a questão do Chique-Ch.iqne; é jã uma 
questão possool, 

O Sa. PRtsco P ARAtso :- O Sr. Pcnido que1• 
o tetupo pat•a os seus ~anu.ndn:>a. 
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.ORDEM DO DIA 

2' discussão do p•·ojecLo n.iOZ de i881-i882, 
:.ut.ori~~n:lo o governo ~ mandar que seja ad· 
wittido á m:>t1·ícula na escol.l milita.- do Rio 
G;•an.te do Sul, independ-~ntemente de cxce •so 
!le id:t :e, o ~ll~res do 5> batalhão <la inf.mtu-ia 
.!osó Augusto Gromwoll. . 

Não havenuo !iU~JU pcdiss~ n pala.v,-a, é CU· 
cer:a1a a disc.,ssão, c posto a votos <i n·perovado· 
tmr.l entra,• em 3' <!iscussii:o. 

o s~. Jos:E M"I R IAN'<O ·podo dispMS<l ,j.; 
interstioio ~ora. que o project0 entre im:uodia
t •m ,nte em 3> discussão. 

Po;;to a votos, o ''"querimonto é app•·ov--,<do, ·· 
Entr.J. o proj e e to em 3õ. discussão. 
São lidlS, apoiadas e posbs. em discussão 

com o p1·~jecto :ts seguint~s emond~s : 
Ao praJe.cto n. i02: 
Conccdt-se igual ÜI'Ol' ao astudante :Ma

nool Henriqnc Co.t•dim Junio,, pat•a. o Jlm de 
po:let• m::tdca.Lar-se .1~ escola de madnbn. ou 110 

co li egio ll!Hal. 

S. R.- r;!ll 8 cl 'Agosto de 1882.-/ o sé Ma
rianno. 

Ao pr::jGct~ n. 102. 
Fi~:l dispensada no est~dant·J-.lt!a.noel Caetano 

ele AlblllllúL'.[Uê :Mello n. ida:le exigida por lei 
par~ que possa m~tricub,·-s& em qualq~>c•· à:t•· 
faculdades tlo Imperio. 

S. It.- Em 8 de Ag--1sto de iS~.- JostJ 1l1 a· 
rianrto. 

Não htW<)llUO quam pedi Jse a pa\ll.na,é eno~r· 
J"!lda a discllssão, e postos a voto• o projccto e 
:<S eme1:das são a pp:·ovados e remettidos a com
mi~ão de redacção. 

C~ntinuação da 2• discussão do projecto n. 42, 
rolativo i ostt•ada d~ fo;·~o de Alc.g-oinh~s ~o 
Timl>ú. 

São lid·••, apoiados e postas em discussão 
canjunctamont l com o p~ojecto as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 42: 

E' igu~lmente autorizado o govet•no a conco· 
der garantia de juros do 6 •fo sobr' o capital 
nocessario à construcção de uma estrada de 
f!m_o ~ue, pa.rtindo d'e"nt~e, as estn~!íes de 
Ft·eu:en·~s e Palmares, na. '"'''en·•:t de S. Fran
cisco, om Pernambuc), vt\ ter'' villa do Bonito, 
prolongando-se até ã cidade de Pesqu~ir~ . n t 
mes:na provincia, de accórdo rom as leis pr J
vinciaes n. 1455" de 9 de Junho de 1879 e 
n. 1684 de 21 de Junho de i882.-S.R.-Gon· 
çalv~s Ferrâra. 

A> projocto n. 42 do 1882: 

No art. i•, depois da palavra. privilegio, au
~:;merill-s~-dur.1nte 30 an nos - e no final do 
rue3mo artigo o seguinte-os quaes começari!o 
a co,rer para. o ramal, desl•• que ÍÓl' e;te en-
treg-ue ao trafego. . 

E uo art. 2°, depai$ da pal<l.Vl'~ necess~rio, 
augmente-se-.•tÔ "o max.iruo do 3.000:000$000. 

Sab ch• Mmminêío• om 24 d' A;o•to de 
i88Z.-Barüo dD Gtta!,y, 

Ao p1•5j P.cto n. 42: 
E' igu.almente natorh:aclo o governo ã eon

cede" a ~arant.b de jutos de 6 °jo ao capital 
maximo de !2.6~0:000$ p:J.r~ n constru~ção d:1. 
estrada d~ fer.·o de l\furnanga~pe, na .Parahyl>a 
do Norte, "' .A.c.1ry, no Río Gr ·nd' do Norte, de 
~ccôrdo com o deMeto n. 79\!2- d,, 5 de Fe1·~· 
t•eil'o de 1881.-S. R.-.l!fanoel Cado$. 

O Sr . Ratisbona não vem occu
pa•· a tribuna para oppo;·-so ao pr(\ject•J, mas 
pasa. ·r~dir algama.s e.xplicüções. E'· um as
Silmpto s?bre o qual dasejarill. ouvil· a opi
niãry do nobremin;stro da o.g-ricultura. T1·ata· 
se de augmento de despe7.a~ e o orçamr~nto es~à 
mnito sobreca:reg-3do. E' partidista das cstra

·da.s de ferL"o, mas tem ditficuldade em votw 
por ·uma concessão destas, sem saber C1Ull é 
a grande utilidade d,, estrada. 

Todas as grandes linhas d1 p ~·ovincia da 
Bahia, Pet'nambuco e Rio Grande do Sul são 
Sllbwneionadas. 

Deseja que a homaà:. commissão e os uobres 
deput,dos pela Dahia o convençam da utili· 
dade de~sa e~trada, quaes são oa seus fins, 
quaes as populações a _que tem de se~vir , 
quaes as 7-C>nas praductivas por onde tem de 
atravessar e qual o seu objectivo, 1>ara qne 
se possa conceder a g-ara~Ctia de juros, n:~. es· 
pGr&o.ç.a de qu11, p~H':I o futura, o Estado não 
Lera de ca~t·egar com mais esro. despeza. 

O governo de seu _!)aiz, fa!la em these, tem 
sido avaro para com a provincia do Cearti.; A. 
estrada mais importaute, e que devia me~ecer 
toda a solicitude do govemo, está hoje es1ue
cida. 

Ac1•edit& o orado' que, a mui tos t•espeitos, 
a província d~ Bahia está nas mesma~ condições 
da do Cefl.rú. 

Quando outras razões não houvesse, para jus
~ilico.r,.. ostradas de fer<o na B~hia, ha a cil·
cnmstancla imp01•la.nte tiP. estal" o Rl3u interior 
e:xpo$to â mesma co.lamidado das grandes seceas 
como a do Ce~ri, de qu& foi te~temunb.a. o 
orador. 

Deseja tamhem saber si o traçado da_ e~tt•ada, 
pelos estudos f<lttos e pelos dados estat1stlCos, a. 
que allude o parecer da com missão, póde attin
g-ir uma renua liquid~ de 5 •f o, que já apre· 
senta a estrada. de B<~-turitcí, [lara. a qual houve 
tão pouca ~enevobucia. Desej:. <J.Ue a camara 
dispense a esta estrada a me.~m~ JUStiça. (!UG á 
do Timbó. 

L' ma estrada de ferL"o no Cearâ. nlb pódc ter 
eru vista &ómente o; fins industriaes e economi· 
c os, mas tam Jem fa.ciilitar t•ecurso~ q uando se 
der uma. caltmid.ade como aquella que jã. a;
solou, não só aquella proYincb, com ' outras do 
fmperio. . · 

C :mo os nobres deputados peb Bahia se ccm
promeltem a dar o; necessarios esclarecimentos, 
li•nih·se o orador a estas o'>servações. 

Q;tonto à em ~nd~ isolada .,h r., a e3trado. de 
}.1aman<J"Uapo, o or&dor ni'.L) conhece !J. su..~ uti
lidade, sobt·e a qual o ~cu ilhstrc autor se prJ· 
nan~iarâ. 

)Eng-uem mais pedindo a· pãhvro., e encer
rada ~ discllssJo. 
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Sc.~~iío em 24 de Agoslu de 18S2 1't7 
= ==== ==== . ---== ==== 
Proc:Jdc-s~ ,; votação d > p~ojeeto. que é appro

vado, oom co'"" ns ClllOnd;\S dog Sr~. B :.r:.o d•) 
G11ahy e Manoel C~rlo•. · 

l' n.x-.ccle-se à. \'Oia.~Jo da nmon(b. do Sr. Gon
\"'lvo~ Ferreira . 

Tendo vot.ado a. f,u·or 31 () contra 28, alguns 
St·s. depo t:.ldu3 declaran\ que nilo ha uum :ro c 
l'eq uorem ]H>I' csso mo li vo qui'} se f lÇ:l a. vor i
fic:,~ão da votaçã<> untei'ior . . 

q Sn. l'ta.:sl~li:..YI~ decl~ra. ,1uo não póJc 
acetl.ur o requerm>ontó, por ISSO (1ue ann1neio11 
CIH voz al t.a quo " emenda Linha sido nppro
va.d"-, e Mo h ou v e u menor reclo.ma~.ão. ( .1poia
clos .) 

Oúser\•a que, si nr. votaçiio dcsso. emenda nio 
havi:~ numero, é porqne so ret1l':lram alguns 
S rd. ~u:•utados, que ali:is estilo entrando po.ra 
o recJUIO. 

Roeonllilce:;.do-s J·havor numero procede-se á 
\'Ota.çil> da emenda, e B approvad~. 

o proj_ecto al!Sim emendadu, e c.ppro'lado para 
passar c. 3 • dtscussio e remettido :i commi~Jlo 
de radac~ão . 

. 2•• d.iscusslo do pl'Ojecto u. G5, de iBi9, rela
l.I\·o ao t ro.nsport o int~rprovineial de ~SCt"&VOS. 

O Sl.·. Rat,i,;jbonn jttlg,, do "''udevor 
o,~ .. ~r-~1.~ :1. este }'t'Vj r:! CL0 1 logo em primeira <li~
c ussão. Ba st.'\ nt~lnder pal'~ 11 r: .. hcçi!o ,:o 
art. i •, pa ra c:·mpreh~ndP.r-se que cll<1 '/ai 
feri r d~ fren t1 o direib de propfiedad!). 
. Não pódo compt·ohendei· qu~ o corp:> l·>g isla
l~>o appi:.~:J.a o pNj ·,cto tO:o •tlentatorio d•>•di
l'~itos de pro~n·iodld!. 

Pela an.alys~ que Í'-'~ do projecto. o oratlor o 
conde:un> in liminc. N<io 'lê neeéssidade de 
tocar-s" nssb a!!Suropto. ·E' uro:t questão mnit•> 
d·elica,l.-. . 

Pat',\ CJUe, pe;·gtt nta o ot•><lo:·, ltavcmos de 
cs~3.1· t~os c>s dias a <<nguetiar, a affl.igir 
,.quelles que tóm urua. 11rúpricdade ji l.:iO r ro
caria, 1!\ :> sujeh:1 a mil c.-:Jntingencias ~ 

O o•·~dor diz que tem, ,, osl-l J•Gspcito, idé:J.s 
IIJuito nbsolutiS. 

· Entende que não se deve dar 11m passo, além 
cl~ lei de 28 de Setembro, ... t aclo quanlo fizel'-s e 
nostc sentido uão ci um acl.odc patriot<..sroo. 

.O o~ado~ niio ó fa:T.endeiro nem tem cSC!·a
V?Si os unicos que possuht por her,mÇA olfor
rt :u. 

Aquelles que agitam esta questã , d3viam 
le:nbrar·:>C sompr~ da subatituição. Não se 
aLacs. :-.ssim uma propriedade !lo legi tima~coma 
tod~ a pro~r·eda.dc que temos . Diz legitima, 110 

sen~ido de legal, porque oxprime um direito; é 
o. oxp~essão do tr ;balho. e foi legitimameut<! 
adquirid&. · · 

Limita-se a est.as consideraçiíes, porque não 
~cha no projecto cous.• ([lte possa !61' approvada, 
nem a p~ntu:tçã1. 

O Sr. ~.larti01 F :ra.ucisco· Fi
lho _tem-se proposit almente conservado au
sento da tr ib:tna, desde_ que - ~e ~presentou o 
acl\al sahiucto, d·)fendendo o progro.mma li
b~ral, que ó no seu c>nlerulor parte do pro. 
g1-amma clnmocratico. 

Um dos motivos por que so iesolvea o. pro; lar 
<l_:>üb :1.0 · o.ct•l:J.l 3at>iuoL,; fui o ~ve•· cllc ~,..., 

clamdo no di.;curso <lc apresen l-.~.ão 'JliC ado· 
pl::wa, ;.o.tno urna. das thcs.Qs elo S:cu pt•ogrnnl::w; 
a prolul.nç.ão de co:nmci·cio inlerpro•dncial do 
C'S4.'l'llVOS. 

~ Pretendia. discutir long,, e <le13lhodamon t ·" · 
questãf), proc:rrnndo compl!nsa.r., a. inda. ttma \'cz .. · 
o ma.l q~e pr~ tieou '' m 18i8, '{U~ndo, dcpu~'dÓ 
p:~ovln~ au.l cru S . P~\ulo, t<n~o (te crrn:lnmento 
vobr CO!!ll'a o p<·ojecto ~melhanLe a os te. · 

Q ptOJ6CtO de 'l_UC SO lr;l l:t DãO C UID:L novi
dade na no~~a ':'d" parlr.mcntar ; projecto 
••mcl~anle Ja fo z apra.>entod<J pdu Sr. lhrllo 
,b Cotosipe. 

.S0nt,, discotJar do no!n·e (le[lutu<lo. Aceita a 
le1 de 28 de Se tem aro. eomo mcdid:1. direela 
p~r-J_ue a sua pe~ma.noncia, l••u a e aimplo,; 
mente, tt .;!z a.duntnllt~-ão de f!.,c ravo:s, rlli\.'5 o 
o~.vln~ .dJ~~:-.ja, al êm tii sto, o ~~mprego rle me
<l~da~ mdi~aol.as , como um pequeno limito ,.0 
dtre tl.o de tostar., como a prohibição do co,n
m!rcio int?rprovincial da ~s~n'los1 para que 
nao se apphqne ao llOgro o quo não se quor 
applicar ao branco. · 

Si _a esct·avatuJo,l é un1 mal, e d, diz o orador, 
localtsemo3 o mal. Ce.da provincia fiquo com 
os co;crowos quo tem, para 'lue uiio venham au
gme~ ~1~ o numero dos ' {UG jü oxi>tem na$ 
pr~nnc1as. onde o trabalho se desenvol'le ,, 
oadc mais 8C deve rc:cciar OH pedgos qu'' todo~ 
provecm. 

A<1 t~pico <lu discuro> do nol>rc deputo.do. ~"' 
<JUC diz <JilC o · p~oj~cto fero a 11ropr:edade, 0 
or.1d~r rooponde pcrguntanio : q·uem ó c.tpaz 
d: t·j UUir •jualqucr medil.h, c.~nco•·nentc a cs
crayaturo., qu~ urro fir~ a p:·opried~d} 'I 

St ha r~cc1o de l cgzslar a rcspoito da. csm"a· 
vimo, rtãü se <leve f~z"r mais cousa alguma, 
c, plra levar a . argumento às suas ultimas 
conclusões, d•Jvc-so r.:vogar a lei de 28 <leSe
teml.Jt•o. 

O I_>I'Ojecto r~gularita a t>rop~ied~de C$CI'ava, 
t.JI'.altsan!l.-;-a: un~cdc <fU'! a propriedade esct'.wa 
c:;ntinu ·, a sel·o. 

Ha poucns tne~') S, quando o partido li~et•al 
n.eha.va-se um pouco dividido no. camara, os dis
sidentes, em cujo numero e>tovo. o ora.dor, npre
senwam um~ Iistll de idêo.s. qne ent<-ndiam 
deveram ser rcaliznclas. no aclual sessiio legis· 
l~h\' 9.. 

Uma d~s""s idé:~-• ''l'a a p:·ohibiçJo do com
r:'lorcio int~rprovinc.i:1 l de rs,.~ravos. · 

Os rJpresentantes do grupo anl1gonico decb· 
ro.vo.m aceitar o id<ia. mas j ulgavam-no. pouco 
••ceit1wel no occasi~o. por falta de t~mpo. 
c~bindo o gabinete .21 de . J:>.neiro, o aetual 

adopta o. ide~. e "' prova de <tue ho. tempo é 
que foi íncluida na o••dem do dia. . 

Qual a ra•.io, pergunta o orador, p·oriJUS o 
prí :uciro ímpogna<lor foi um dos no.ssos corupa
nh oiro• , como· é nm daquGllos que :\j'Óiam o 
g.tbinete actu"l 1 • 

Sabe que te trat.~ do unta questão neuh".l, 
mas 'parà <[UO :.:.liar u m:. idéa qus é de lodos 
nós, urua medida t)Ue <pl eremoe adopt:Lr .'{ 

Algumns oss1mblu:J.S prcivinciaes jâ tem ado-
pl<J.do cst:• med.i<b. · · 

Unm das razões por quo adepta. o p.-ojccl.o c 
por'quo. embora otrcJal~ a propriC<hde, p~oju
di•l uc o3 intcrc;;go• dos hvr:ld~rcs, aenb:t p~~ 
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luna vez com e•sas scen~s escandalosas, com 
cssa.s aeenas mise.raveis, que- nos enverg onham, 
coruo patriotas c corno bra•ilekoe. 

:Muitas consi~el";lções desenvolve o oradol' -em 
favor do projec~, e conclue confessando que fi
cara muito contente e satisfeito, si d ~1·antc a.• 
sua vida puhllca ouvir est~ phraso: fallou e 
votou contra o c:om.mct"'cio da c: ara-e humana. 

A discussão tica t~.diad• pola. hom. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM ElO DIA 

C<lntinuação da discussão da receita geral do 
lwperio. · 

O Sa. Bl'!Z.ERl\.l. CA YALC.I.NTl pede a ~alavra 
como 1-elaLor da commissiW. 

O Sr. Bezel.•ra Ca.valcanti:
Começarei por ligeli,as conaiderJções políticas, 
ma te ri;\ que conoti~ue o condimento obrig·ado 
de todos os discur;os d:. opposição, apeur do• 
repetidos protestos <los seus oradores de que o 
orçamento e llS finanças d ~vem estar fóra ou 
acima ds. politica, o que aLàs é contr11 os hab i
toe "rraigados e a propria. ua.ture<a d •• cou>as. 
D~vo t.ambem expli ·ar o silencio que tenho 
guardado com intenção na dupla sessão deste 
anno. 

Que ri~ prím~ira.!llente observar a ma.ni rest~~ 
ção do espírito novo desta c:.mara e o estado 
poli tico do paiz, afferi nilo~o pela opinião dos 
11artidos no pMhmento. 

Não queril, 110 c um lado, preterir aos que 
precisavam definir-se ou fazer a exhibição de 
seus talentos e habilitações pm·a a conquista 
das pastas; nem por outro, como a.ruigo ão 
govel'no, cmbaraça.J.-o, tomando-lhe o tempo ne
cessario á passagem das leis annuas ou de 
<l!l~esquer medida~ que o inte1·esse publico lhe 
à1ctasse. 

Por núnha parte julg~ndo-me do tinido e uada 
p1·e tendendo, não sentia a necessidade de. e:s.
hibir-me ; alám de que, antig > membro desta 
eám&L"a, pa~a onde vim antes de qua..i todos que 
a compõem e sómenta depois do nobre deputado 
pela> Allgôas o illustl'B Barão de Ana.dia e do 
Mbre deputa lo pdJ Rio de Janeiro que encetou 
esLe debate, e que, emom·a, littei'ato e hbtoria
dJr, recommenda.ndo-se ainda c .mo elpocia
lista em finanças, queixou-s ~ amargamente de, 
.neste ingrato poiz, n~o ter poclído chegar 
nem à madiania., paracendo que a sorte, .não 
raro.s vezes caprichosa c il·onicn.,pretendeu ma
iignamente encarregar-me de conoolal-o pondo 
em parall.tlo rnal!ogro• e iniquidadeo bem 
nota~eis; eu devo estar st1flieien1em~nte d~s
abu~:~.do de nos>a política, mesmo quan lo não 
navegava em modesta canõa, costa á.. co •ta, o 
com marinheiros no;'os, como ha -·pJuco se 
dizia ; mas M alterosa nàu do Es!lldo sul~nndo 
os gt·ossca mares e dirigi<!" pelos grandes e pri
vilegiados timon8il'Js, gloeia e delicias do par-
tido conservador. · 

Nunca foi melhor! ProgrammaJ! falla~·s 
mais ou menos balofos ou l'&chiticos, essrima 
vã da palavra, mystifica';'ãO no dominio das 
idéa.s e <las reformas, o pati·onato pret;rindo o 
mel'"61Jimijntu, o per!!ona.l.i~mn a~ima do direiw, 

a lBÍ sopbismada 'luando não "iolada. de frente, 
urn eYolusivisroo bat'baro, rGacyões violent•s, e 
quasi ferozes, os dinheiro•puhlicos esbanj~dos, 
o. p~>litie~ degenerando em indust,io. e quuí 
sempre o interesse primdo prev•lccendo sobre 
o vel'dadeiro in<eresse publico ! 

Taes são os abusos e vicias qu~ têm estragado 
a nossa vida politica. e administrativa, resul
tn.ntes de longa educação, calcuhda Oll não no 
sentido de abater o caracter nacional e SU"lJ~i

. mir no cidtdão b razileiro o s~ntimento do di
reito e os estimulo• de nobre emulação, ma.• 
que têm tido este pernicioso etfüto, e caja 
m>~ior rõiponsabilidade, relativamente aoa nos
sos pae\idos, pertence ao ]lartido ConservadOL', 
(apoiados e não C!:[JOiados), pela simples ra
zão de ser este, na ~brase do meu illustrado 
aroi go, deputado pelo 12° di~tric Lo do Rio úe 
Janeit•o, o partido que tudo faz, ao pas~o que o 
partido liberal, po '1re e inoffensi vo philos1pho, 
contenta-se do discutir e nada sabe fazer. 

E, Sr. p~esidente, é fóra de dnvida que esses 
vicias são de origmn conservadora, cabendo só· 
meo.t' :>o partido liberal crcar ou adaptar 
a e"i::pressão :•ar:l designal .. os. 

E' por·is •o que o nobre deputado pelo Mara
nhão accu;ou, ha dias, o distíucto conselheiro 
Nabuco, grande jurisconsulto, parlamentar c 
e-tadi .ta. (apoiados), de ter 'i v ido sempre a in
ventar form uha. E1•a na.~'lral ; '"n partido 
inv.~nta.va os vic:ios e abusos ; o outro tinha. 
necessidide de inventil.l' 8.$ formulas para cx
primil-os e es tigmatisal-os . 

Assim, aqueUe dis ~incto conselheiro poz em 
circulação o ut i possicletis, o .filhotismo e a ce
lebre Horit~s, a que se referiu o nobre deputado, 
para qualificar a. omnipoteneia. rlo pod <r exe
cutivo; outros parlamentares fallaram do mer
cantilismo político e de outras a.berraç~es, entre 
as quaes tem logar nota'll'el a que se refere á 
the•e imi)Ort~ute da l"espo,tsabilidade dos mi
nistNS nos actos do poder moderador, que foi 
d··•svirtu:J.da pelo partido conservador com o ce
lebre dogmjj, definido em 1869, atlirm~>ndo que 
em uoua. fórma de goverrw o Imperador reina,· 
gover~ e administr" ! 

Eis o·t1ue es~ã. na oonscicncia do paiz, ç;, ei 
de al~·uL:ua pl'Ov~ eu precisas<e ~~ra ailirmar 
a grave e maito maior responsabilidade desse 
partido bastar-me-hh reconhr que o mesmo 
nobre deputado p Jo 12• districto do Rio de Ja
neiro, em 1877, estando o seu partido no poder, 
bradava coo;t força n ~st.e recinto : .:!!to é o go
verno da de cadencia de todos os principbs ! '1> 

Si é e ata o. lição dos factns e o lega io desses 
decantados tempos, como evoea.r o nart.ido ccm
aervador gloriM. exclusivas e persistir na: poli· 
tic.~ esteril de ~ritic~ ortiosa, de invecth'lt9 e 
recriminações injusbs ~ ! (Apoiados.) 

· Attribniam-se as leis esses vicies e abusos, 
que eu sempre attribui ao falseamento deUas ; 
e a prova é que as leis tem sido reformadas, e 
os vicias não,têm deaapparecido porque os cos
tumes subsistem. · . 

As reformas· têm sido do papel, e pat·a. rég9-
nerar-nos é pr;eciso e&\'at fundo n.os noasos 
custumea plllitieos, restabelecendo a fé no di-
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:reitol garantindo os foros do me.t·ecim.ento e ' J\.fa11, continliO :t affir~r ·qne o J.H''OC.~dimenta. 
deap"rtando os estimulas elevRdos da naç~o. não foi prop•·io de um partido de opposi~ão, que 
(Apoiados.) deve, como já di•se, aspirar a conquista. legi~ 

Com1 suppól' sem fa•tos qu~ o partido con~ tima do podei', o <(U'l só pôde pretender pela 
servadot• cede nd:, a melho,cs itnpirações estojo. "xccllencia dna ide \S e planos de governo, e 
hoje disposto a segair outro rumo, imprimindo não por ma.nohra.s sem criterio. (Ha m.uito:) 
cunho novo na direcção d .s nogocios pu~ aparte$.) 
blico <'! Nem eu me queixo da mudança, porque o 

Pua fa•el-<J crer fura rnist"r que t'umpes>e pa.rt do liberal não P"rJeu com ella. Estoutra~ 
toh a solidariedade com o paasado, pnnun- tando sómente de apreciar o procediJ:UGnto do 
ciando o penitet e famndo nov~ profissãQ do fé, partido da opposição. 
de ae<Jórdo com o estado e necessid.1des actuaes O Sa. C.<R v.< Lu o RE?.E:NPE : - Mas ap~ecia 
do pai". · fal•amente. (Apoiaclos, nâo ap<Jíados e outras 

Ne•oa noYa attitude, que trada corno COI>S•'~ apartos.) 
'lut:incia moiiftcação essencial na altitude do 0 Sa. BEZERRA CAVALCA,.Tl ; -Aprecio com 
partido libero.], 3Ó dous caminhos dignos haYia a verdade dos factos, que ninguem pódc can
a eegoü· pat·a ambos: ou luta franca e elevo da. test,n·. (Apoiados e 11<!0 apoiados.) 
legitim1ndo por Mtos, ide·1s e planos de go-
verno, um. a posse,eooutroa conquistado poder: O SR. ÜARV.\l,HO REzENnE ·-Foi " disaí-
ou darem-se as mitos para a grande obra dare-- dencL.t •1rre leva!lto~ s. questão. 
gcneração dosystema represantativo. (Apoia· O SR. ARAno Pnmo:- O orador quando diz 
dos.) · opposição, refere-se â dissidencia. 

!.to seria patriotico, porque tra1·ia o con- (H a ov.l:ros alJIL>"tes.) 
graasamento dos os~i ri tos e p~1·mi ttiri~ ás 0 Sn. l'lEzEnn.;~ C.t. VALC,lNTI : _ )ião, refi-
novas geraçõ•s, que não devem S ~l' solidnrias ro~rne á oppoeiçilo cónserwdora. A dis;idrmcia 
com os erro> e d •svio• d 1 pr.ssado, e menos não é partido d& opposiçllo, q'lG pretendeese " 
enc~mpw-lhe os odios, entenderem~sc despre· conqu.sta do poder. O poder esLi no seio do 
veniJamente. e eom a preci ··a c~lma. par~ pt·o~ partido liooral. 
movor~m o bem aotual e futuro do paiz. 

E assim traria a eleiçii 1 directa a coove~. O Sn. CJ.NTÃo:-Mas r1ueria que dessemos 
niente :re•rganiza.ç:ã? dos p~t·tido•, constituindo uma prova de confiança. uo part!do advet•eo ~ 
escolas seg-undo os principias, que firmem, e O SB.. BEZI!:RJU. CAI"AT.CANTI:-Como ~s nobres 
orientem a oninião, o que não temo• tido em deput·1dos r1uerem liquidar isto, eu conti~ 
cOJldiçõf!s: normaes. nua roi. 

Essa reorganização daria. mais força e pres- Diversas vezes fizeram manobra.• em f:tvor do 
tigio ao• directores dos pa.rtidos,restab>le~en lo ménisterio passado, , . 
nestes a cohesão e a fé p)litica no devido vig-ol', o Sa. CARVALHO REZEln>E;-Mostl.'limos " 
e fazendo desa.pparecer as dis•id ·uciasecQte.·ies, nossa tolerancia.. 
que os d~fiConsideram, e enfraquecem. (Apoia-
dos.) O Sn. B.zzER.RA C.t VAJ..G.l.ll'l'l :- . • • t'eli-

Sem ~~sao condiçõ~s es•encises, sem união rando-se do recinto !'ara que não fos&e elle <ler
nos partidos, e direcção efficaz, tudo ó pcrtur- rotado. 
baç~o e d~sord~m, l"'"~'lzindo o tt·istc eopecta- o Sa. CARVALHO .REZE..'<DE 1; 01i1'ROS: -E· 
'"un qM temos prêseneia.·Io. f~bo. 

Por e:<@Wplo um ptrtido de oppo•ição, que 
deve a.•pirar â conquieta legitima d.1 podet', ea.~ (H a outro$ apa·;·tes ·) 
criticando, como se tem feito, a ve1·dadeira e 8s. O SR. PnESIDENTE :-Atten~lio. 
'politie' á mera ~ insidtoo·• caLra tcs-io. para a.!S- O SR, Bml!l\!l..\ C_; v ALCA~Ú :-Cotno f .. !so l ! 
... altal .. o! · lHto á uma verdad'3 incontestavel, que está no 

O Sa. C.L'!TÃo :- Não apobdo ; nunca a op~ conhecimento do paiz. 
~o,içilo procedeu com tanto. ~~:~nerosida.dP P- p11.- O Sn. CAuVAt.Ho ~J:ZEN!llll:-E' falso. Que1'1.1 
triotismo coillo actua.lmente. que o Sr. taclúgrapho tome nota : nu11ca nin-

(Ha oulms apartes.) . gneru oe !"('tirou d'aqui em occatitieli de vo-
0 Sa. BEZElUt.~ CAV,<t.CANTl ;-Não se trata tação. 

de gener~idades, que 0 paiz lnt~rpretar<i, O Sa. BEZEll.P.A CAVALCA:-lTl : - Tomará 
como merecerem, ti·ata-se de. política ~eria . tamb~ln o 9ue eu digo. Dóa embora a verdad~. 
E ea.a luta d~ gnerrilh3 e a~ emboscaü ( '11i1o costumo dJzel-a. 
apoiados da O/)/Josiçl!a-cons .. ,"'Jariora), ag-uar- Repetirei, pois, Sr. p~esidente; essa luta de 
dando à occasiilo par11- dar u 1n golpe ao ae1 so, gncrrilha ~ de emboscada (7\tlo apoiados), 
como •e fez com 0 ministw·io passado, é uma ag-uat·dando r accasião para dat• um golpe ao 
couaa triste, rorque abate cada vez m~is 0 3 acaso, porque ll3rn ao menos foi nm golpe cer
p~rtidos... teiro que lh:ea trouxesse o poder, é uma couea 

ALGUNS SENHORES DEI>UTADOI!-Fai a d iMi- triste, ~ue abate c~da. vez mais ~s.partido.s Q 
"'"gmenta o dewairamento d~ espLtltl> .Pubhco, 

denci."\, niio foram os conservadores. jà em grand3 pa.t·t, descrente e at1nrcl:risado. 

(H a out~os apa>"tes ·) (Trocam-se muitos apart•s, o Sr. presi-
0 sa, BEZERR.\. C.I.V,U.CA~-n:- Fosse quem cle»te toca.pOI'· ''C~es a campv.iMa s ?"ecl~mGr. 

fuue r •• Entendam CUml) quuerem. a u.tt6nç<1o.) 
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o ministeúo pass~do p~diu ~ómente o &poio O Sn. Souu CARn.LHo:-A reforma eleitoral 
da opposiçii:o nas questõ's d~ ~nanças.e adm~- não~ de papel, a.~ot·a é qu~ querem fnel-a do 
nistrativas, ma.s nunca Ih.~ p~dtu o apof.O poh- pa.pel co:n as fraudes e prevaricaçõ~s. 
tico. (,!poia.rlos e apartes.) O Sa. PRESinEN'I'B:-0 nobre deputaclo to:;u~ 

Desde que p· . .Uisse o a.~oio político da op~,o- o_s seus apo_ntamentos, por9.ue o•.aJHl.r~es rep_e
sição conse~va.-l.ora, perdta a eonfutnç~ do seu. ttdos desv1am e Lornam m!ermmavea as dis• 
partido (m"i!os apoiados da >naior-ia), imme- cussõos. 
diatamente dei:"taria de ser governo. (A.poiados I o SR. Bl!lZ!ll!U\A c.,VALCANTI :- E•timo.rei 
c apartes-) 1 'lu~ a reforma ~leitora! contin11e a. prod~zir os 

O ministerio pa~sado soub3 dar talvez de ;na- bencticos resulta.dos que se attribuem ao sou 
•iado e:.:emp~o d!l melinJre e dip-nidad~, par_a pri.meiro ens~o,a que este Gnsai_onilo seja uma 
não s~r poss1vel ~nterptiJ~'tÇàO d'JVl.dO~ ou. equt.. unte}~ excepyao, que nio d~str~u·1a a. r~gr;.\ na 
v.;ca ~ seu resp31t3 (apo,a<los c ap.,rzes) ; par- sent1do em <tue tenb.o sustJntnco. 
,1ue a can8a do Estado. _não Càrr g-~ sóincnt~ a 0 SI\. SouZA C.I.RYALliO :_:A reforma da 
c:trg-< da conJhnp pohttca ~os ptrlldos (ap_o•a- guarh nacional não foi d~ rn,>el; o povo Pslã 
d.os), ca.rt·eg-a ~~mbe_m a d ·s m~~resses publtcos, li V!' e do s~rviço continuo ; o recrutamento nu o 
que é da nação mtetra. (Ape•atlos e apartes.) foi de papel, o povo est:i. livre do t•ecruta-

Ma>, Sr. pre3idente, este proceder iucoh1- •nanto. 
J'cnte, mal inspi,·ado c sem dnvida. imp~opcio O SR. BIEZERRA Cà\'ALC.I.m~r:-0 uobt·~ depu. 
da um r:rn1·tido eonstitnciono.l, que se di2 ll1o taào t.em u~Ha intellisencia superiol' para. não 
prJstigio.~o. gue p~ra si .trJta <le mono?olisat• ch ,mar-me a argumento de taboada. Eu não 
t)das a.s glo'''"'" deste pa1z, do cedo que. o fez, p Jd ia dizer '1 ua, reformada uma bi, continuasM 
a.') menos 11a q Ul<lra actual, de~altir do ali> pe- ess:1 lei em vigor; que refot•mada a guarda na
d ·sla.l, em •Jue pl'oLende colloca,...,e. (Nao cional, contimmsse a h:>.ver guarda nacional, 
apoiados, a[folu.<las c apartes.) que, nformada a lei do recrutamento, conti-

De tudo 0 que fictdilo ro~uü~ a inauidade nuasse a haver rccl·utam·.,nto; o qua quero di
das nos~as lubs políticas, r-'nhida~ quanto ao zer é •tue ~s reformls qll.e tem'Js tido não mu
pêss•Jal, mas em wrdade s~m nenhuma ulili- d:tm os nossos costume,. 
d:de p~ra a caust publica, estado de •tue O Sa. Sooz.\ C.uW,\LH0:-1\Iudo:~m 1uuito. 
predsanios sah.ir danei> trcguas por algum O SR. BezERRA C.HALCANn:-Si desap[are-
tempo ris t~efotma~ politicJs,. que continnar~lo cem ~üguus l'llOios de coacçã.o ou de. cornlpç2o 
a ser de p~pel, e occupaudo-uos prim·ipal, illvcntllrn-se 011t1·os ! 
monte das reformas oeon~m1cas, que são as . Areforilln, de que precis~tno;, cvmo j:i. di>8e 
'lU'' o pair. urgcn·ernente ·reclama, c em qu~ em i877, é ~q_u.ella da <tue fallou hontern o no
se põde '"tabelecer a luta sem paixão, d~ bre deputado por Minas-reformemo-nos todos 
a ·uórdo com o< gran<los intel'C>Bes puhl \c ·s. uôs. 

I) Sl\. CA:<TÃO:- A diesidcneia quu lhe ••cs
!lOLlda. 

( Hn otllr-as "l'"~t,•s.) 

O Sn. HzzEatt.t C.\7-'l.C.\J<Tl: -lwapon<la 
'lu'm <1uizer ... Rctor.]ui~ei como entP.ndct·. 

O Sn. PRESIDENTE:- Peço ao no'll•e depu· 
t;do que não I'esponda. aos apat·tes, 

E a pruposito cit)i a ruasim' · tL> Mar<Juez 
de Maric.i: ~ todo; pe:l~m refol·•uas e ninguem 
se lptel·l·efr)tma:-. '» 

Agora. que ~.ati c!<plicado, co na ttHando cad.
u:n á prop l'ia con.ciencia responda, si IBmos 
melhorado muito rio costum~s politicos, Deus 
q u.eira. fJ ue a reforma. eleito•·al faça este mi
lagre, ma i por or:J. ainda li c e lo p~ra jnl
g-.,1-n. O Sn. BEzERRA t';.v.u.c;.NTI : - Bst~u com 

dles n.~osturu.~do, ha 2\l nnno~; ondndo-on hei 
do I'e'pondor: não o f~>Zen<lo comrnetteria des- O Sn. SJUl.\ ÜARV.ti.Ho:- O poder do go-
aL~ençito, e(ll qnc n-:io i(f}seJo inG~-;r1·~n· para ·r.rJm y·crn0 é r;>norme · 
os mens collog:.. O SR. BB>ml\1\.\ ÜAYA!.C.\NTI ' -Eis aqui c. 

O Sn. PnES!DEXTE:-0 meu dever ó cc-hibi1• nobre dep~tndo confirma.nd.? 'o r1ue eu disse, 
os a.p~rtes. o entretanto não tomo inteirament~ para. miw. 

o que o nobre deputudo acaba de dtze~. AcLú . o SR. BmZElUU c ... , .... l..C.L'Irr:- '(- ~"- ClUll- que o po let· do _governo não e sempre enorme; 
pre o seu dever e os h. no_ s :n direüo, como 1 acho quo pelo contrario em muito• c~•os o go
esLou no me~; não levo a mal a observa9ão, q ne vern~ e fl•aco ; cede quando nlio devia ceder. 
faz, mas h~~ de re,ponder aos apa~tes desde · 
que os 011ça, · · O Sn. SoU7.A C.ut ,.-uRo: -F.' pori)Ue é fraco. 

O Sll.. PaE~lu.mn::-Eu hei de redawal' ~em- O Sn. B:r<zllru'"' C,WA.LcANn.: - EnHo n;to 
pre para que o orador tenha todn a lib~rdade pôde tndo; não !?m esse poder enorme. 
na t!'ibuna. Tendo dito em politic:J. tanto quanto jul·~uei 

- , B . _. . _ necessario, JHlsso ~ ~ccupar-me um pouco de _o SR. RHklU_ C.tVALC.t~'1'1-- ob :<P•rtes oul-rJ. OL'dem do !deas. 
nao me tolh~m a liberlade, llcm me p~rturbam. .. 
Mas, como ia dizendo, precisarnm dat· tregaas I _O SR. PaE~I.m!::<Tl'l : -.M:•smo _yorque_? re
ás reformas politic~s quo actualmeute não aão g-rmcnLo proh!iJ0 faze!' constdGl'Bç~es pohtrcaõ", 
~tgontoo c qttc nlinnl, como penao, hão de con- I O St<;, llEZllnn~O.I. v:\LCANT! :-A obs~n-ação 
tinna.r a. ser do ~-~pot de V. ~x- ~he~on f !hzmenta Um pouc:1 t :rdc; 
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eu, p;:róm, a respeitaria sempre. co:ne respei to 
agora . 

Disse, que n.s reformas economic~; ~lo :~.& 
que o paiz urgentemente rectama, porque neste 
ponto nada temos organizado nl\ maior parte 
dello e o que cxiste,além de muito cireumecripto 
e summamen ta defeituoso. . 

Tudo entre nós eatà enfeudado •i cclrte do 
onde patle a vida em csc~ssas e força ·bs p ro
por0Õ.)S para os ultimes rocan tos do I tnp~rio. 
Aa ';n,lustrias jaz"m ir,ertes c manieta.da.• por 
um svalema a, regubment~>ç't >que os opprime, 
tolhendo-lhe~ a conv~niente org.•niz*'!o e 
movimento. . 

A hvoura. não tom as condições do seguran
Çl' e liberdad-:~ que Ih·~ sã> inH•pensaveis ; fal
tando-lhe igualmcuto o credito imprcacindi
vel para "'" prehender a transformação n me
lho•:•m.~nto.-; de que pr.~cioa. 

P.:~r um IM.o ouerosam~nte qnotisa.da pelo 
fisco o por l:ulro escr.wj~pu)a · s.o commi~sario 

q ue so i ll ler~''· entre elb . e o capi!M para 
s ugsl-a, e subju~a.l-a., nncontro. nestn ordem 
de c.Jus~s estabelecida nm grande embaraço 
para a sua emaueipo.ção o desenvulvimento. 

0• interesses collig~<los lova.nta.w o pa.nico 
embüaço.Íl<lo a org-anização do credi to real, quo 
é a primeira nece si,lade do pai2 (apoiatlos), 
l.l:wlllhando a questão com imaginado~ inconve
nientes do papel moeda., a que . emprestam 
cffeitos que noo tem. 

O SR. F. BEL!S,,Rro:-V. Ex . acha. c1ue o 
f:lpn linocd:t não tem inconv~niente•1 

O Sn. BEzERDA CA ,. At.CANTI :- Eu não disse 
o nem podia dizer que o papel m'leclá não te:n 
inconvenien te' . 

O Sn. F. BEUSA . .>Uo:- V. Ex. descul pe-me ; 
eu não faço i njuria a V. Ex. por que mui La 
gen te no Brazil tem essa opi nião. 

O Sa. SouzA CAR.I' .~L!IO : - Mna lançam e. 
conta do papel moeda. muita cous:. com que 
elle tl!ldo. tem. 

O Sa. B:u=a,~. C.1. v.U.CANTI : - Não tenho 
opinião excl usiva neslc assumpto; enlenJo, 
porém, que o papel moeda prcjudi~ princir-nl
mcnte o comm~rcio em grosso e os grandes ~
pitali3tss que n•gociaru com fundos publi~ e 
fazem gr"ndP.S t~nsaeçoos com a E uropa. 

Mas o Estado JJão se compõe aóm'' nte destas 
dn!lll classes, comi'õe- se t..mben1 da claese~doa 
produciOres. e o papel moeda, fazendo ba1xar 
o cambio, do.do que ~enhe. sempre e>~e eft'e~to, 
n:'io pr.?judic:o. ~••a clãsse; ao contrl\rio, oe ge
neros de e xportaçio do paiz obt êm maior pr eço 
quan :o o cambio est.:i. baixo. As condições do 
cafli, por exemplo,. seriam ~indo. peior~s, si o 
ca :llbio astiveas' ~!to. 

Entendo, portanto, qne nada tem uma cou.sa 
com ou t,·a, i sto é, o papel-moeda corn o credtto 
real, e em rodo c sso, por ser esta a ci~cu;a.ça:o 
rnonetaria do paiz, não deve a nossa prmc.tpnl, 
senão unica indu•tria, ficar para sempre des
herdads. (Apoiados.) 
A~ letras hy pothee arias terii:o cotaç!o como 

todos o, "l"alore•· circul •ntes, Mçoo• de bancos 
" eompll.nhins, títulos da divida publica etc. ; 
dependendo a alb. da bo~ administraçAo, como 

em tud~ ; maa pelo abuso pos;ivel, não s e deYc 
condomnar a. institui~.ào (.4poiados • ) 

Em minha opinilto dou;; motivo.> tem produ
zido o mnllo;;;•o d:> fundoção do cr~di to roo.l; 
primeiro, n cons;>iraçã.o d .s commisurios c 
seus auxiliares, qM exercem fort~ pressfio 
na praça do Rio de Janeiro, cuja inl!uencia se 
e•tondo a todo o pniz. emeara~..l.ndo por todos os 
meio.• ~ ndopç;to de•>"- ru~dida que lil>er 
tnt·it~ o. lc.voura da oppressã~ o oxtorsõ1o, 'lue 
solfl·e; o seg undo motivo , permi ttam-me os 
qu~ tem presumpção _d~ saue1· em .toes mn
tenaa, que eu lltcs d•g" coro i•anqucz:> o 'l uc 
pGnoo, ó a f:clta ae estudo c conhecimento com
potente da índole e condiçõe.• praticas da 
m~sma Ín$lituição. 

Peço ao nob1·e mini$\ro da fuzenda que ero
prohendD. os~e ostudo c trabalho com o qual fi
que certo q~e f~ri o ma.i~r bem ao. p1iz. Pro
cis~mos sab:u- d•stes m··1os empynco,; o como
sinhos de o.dministrar as finan~.as do estado. 
Imposto> onerosos e em~rea!~mos ~ncce siç~J 
conl applicação a fins ordmar10~ e •mproduct•
\'03 nrruinnm-nCI9 grada.tivamente.<Ãt.recemos fe
cund•r as fontes actuaes de renda o crear no
vas, sem o q ue jamais conj~rarcmos o •l · , s~qui
l ibrio pcJ·manen te d 1 1-ece• ta com a despeza 

Nã.o me refiN porém a css,\B medidas pu i·o.
roenta f>8cacs, de que aqui so tem fall~o,-re
formo. d:.• tarifas, e outras do mesmo qutlate,-

Meu p·ln~arnento vai alem. Deaej o vet· as .fi
nança• do estado dirigidll.s por urn o •pirito 
ct·cador que organise e desenvolva a s.ctlvid~ 
de e ns forças productivas do pair.. O no~re rn t· 
nistro da fa~enda tom to-!"' a competenma para 
esso. g rnnde empretn. ; applique s11a_ gr.~nde i n
lelli n-cncia a. este estudo corn affinco IDSI6t<!ntt>, e 
pode~l resolver essa magna '}<lCStão. col'ta._ndo 
0 nó gordio que tem embaraçado a. olllJ.nc~pn
ção <la J::.vour.1 e de todas :.s nossas tndustn:>.s . 

O Sn. li'i!LTC!O no.~ SA.NTOS;-Deixando do oo
çupar-.o d.., questões do p<lrtido . 

O Sn. BEZBnllA CAl'ALCA~Tr:-0 nobre de
putado quer t:Lmbem um mundo imaginaria, 
o mund•> da l ua. Ideal estrnagan to ! A nossa 
or~;anisação polit.ica e::ige partidos ; qua..ntlo 
nllo tivGrmo• parttdos, nao ~·~~o~ ~n•h. tutçllo 
do imperio, não teremos rnshtu•çooa .ltvNs o 
re1>re>ont..~ tivas. (;1-r,oiado• .) O.s ynrt•d~s ello 
ns g rande> person•ficaçõaa da op•mio ·nacional. 

O Sn.. FJtLlC!O oos S.nn os:-Opinioos não 
são p~rtidos. 

O Sn . B Ez)';an.l. CA \' ALC-lNTI : - Mas n a • 
g rand3s opiniões, ou a~ opinine~ do g>•nn:lc nu
mero não podem ser Jmp~ssoaea, nem tmpe~-
1oaea v irio.m á luz ou teriam força . Os par t<
dos são perso~i~cações c?llecti ~ao , cn1 q ue ao 
res~.tmem. as opl!liôes do pa1z , nnlficalldo-s s no:s 
respectivos chefes, para. influírem na ma rcho. 
do governo. Isto _é q';lc e aystema. r&pr~senta
tivo · nem ha p:u~ lwro. e representativo que 
não tc11ha partido• . L;lgo, _o nob~e ~leputado 
irn.agina condiç~es poli !te as l:llpoSSIVBII . 

O Sn . F"LICtO oos S.<xros:- Si isto é q ue é 
o t>ossivel , vamoS mal. . 
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O Sa. BEzEl\JIA. CA. YALC.<NTI: -Precisa.mos 
regenerar o nosso sys tema politico, mas nl!:o 
derroaal-o. 

0 Sa. C.utVAL!IO REZENDE : -E' preciso 
partidos fortes mas diaci plü.adoa. 

O S:a.·Bl!:ZEltRA CA.\'ACJ.NTI: -De ~ooordo; 
carecelilo• de partidos lortet e discipliudos, 
cuj09 chefes,Mmo na [nglaterra, o~ representem 
e dirijam dig!la e elli.•azm~nte, evitando e~sas 
scisõt.s, e essas dissidencia.s contina 's que la
vram tambem muito no partido conserYàdj r. 
Cego será quem as não vir, porque os eitxmes 
as rivalidad ·s, os manejos •ão muito -trans
pa'l'ontes entre os seus membro~ e dos chefe, 
entre si, uns eontr-a. os· outros. 

O Sa. MAc-DowELL : - Nos liheraes é a 
meama coaea. 

O Sa. BEzl!IU\J. CAYALC.~NTI:- Não digo 
,1ue não; qn~roapenasdara entenci3r, sem que 
p~eeisem os nobres deputados lembrar-me que 
talllbenx já militei em -uas fileiras, quero dar a 
saber, digo, que.conheço as condições de vida 
do seu par~tdo, que lhe conheço bem tod9.s as 
fraqueza;, lodas aa fragibidades-

0 SR. CJ.RHLHO RE2ENDE :-E o que ha 
de grande nelle. 

O Sa. B~ZlOl\RA CAvALCANTI:- O que ba d& 
grll.nde neste p tiz, é nacional; ninguem tem 
direito de o monopoliaar para. si. 

Mas, Sr. presid-•nte, voito â questão. 
A lavoura, dotada dos r:· Cul"SOS de que pre

cisa para libertar-se e de•envolvcr-so, p&
gari. superabund~ntemente o auxilio que t:J

ceber, pelo a.ugmento da produeção e ntaior 
valor dos pr~ductos aperfeiçoados-

Costuma-se dizer que ~lia qu ~r qua se lhe 
dê dinheiro barato- Não pede isto a ning-uem; 
o quo quM é quo se lh~ prnporcionGm as con
dições eeonom1cas necess ,riaq, p!lra que poss' 
mobilisar pelo credito ade11us.do uma pa.rle do 
seu capital imm~vel, usanlo para isto d~ pro
pri • garantia; unico modo pelo qual poderá 
prover ás Ruas necessidad's urgentes e inde
clinaveis, que sií.o as do• granues melhora
meatos a inh·oduzir, novos inst1•umentos ara
torios. novas maehinas para melb.orar o.• seus 
producto,, etc. 

A.la.voura quer OLp6liM ea•"s ccndições, esses 
meios ecónomicos peh fundação de institui
ções de credito apropriadas á su:t nat11reza G 
necessidades. 

Assim ficará libertada do commissa~io, da 
usura e violancias qne &Jte exerce contra 
ells, e buscarà na pmpria iniciativa, intelli
gonte e ac<Iri>.da, eomo e a do inter~sse de eada 
classe. os meios d& prosperidade, que pelos re
~ulta.dos serifu do paiz inteiro. (Apoiados.) 

Sem ia•titaições apropriadas ã s:\lisfa~io 
dessa grande aspiração econouâca permane
eerito as causas de perturba.çlio e crise continua 
das duas industria~. comm~rcio e la~oura, ac
tua.ndo uma aohre outr' constantemente. 

O dinheiro, ou fornecim•nto•, que a commis
se.rio pede ao eemmercio, ou :is instituiQões de 
credito commereial para a.nxilar a lavoara no 

interesse desta, mas principalmente no pro1rio 
interesse d ,ue,eão sempre escassos e excessiva·
monto unc:·ooos, uo passo 'iue nã~ podondo de
morar-se na mão do lan-a.dor o tempo n~cessa
rw, de pou ·o llle set"ve, e naa podando voltar 
coro. o. pontual.<L.dc rigorosa, que a nat11reza 
das op~rações comww·ciaes exige e 'l ue é 
muib9 vezes incompstivel com a.~ forç.a.s e eon
tingencias da. la.voura, produz crise com
lllerci~l. 

Assim as CQusas se prendem inconveniente e 
perniciosamente parDo ambas as industrias, que 
soffrem pela dependencia reciproca, mantendo 
um statu quo desastroso e irr mediavel, cuja 
unica sahida é a independeneia de <unhas : e 
esta só póde· vir col:ll a f11nd 'Ção de insiituições 
<ie credito, em que a lavoura bllilque por ai 
meama os recursos necessados á. saa. liberta
ção e desanvolvilnento prog-re;sivo. (Apoiados.) 
~· preciso fornecer a lavoura, como se forne
ceu ao commercio, inst.ituíções de cr3dito adap
t"das á sua natureza c condições. E admira, 
como já. tive occasião de dizer nesta casa, ha. 
a.nna.s" admira,que em um paiz que é, corno é~
tamos cansados de ouvir dizer á saciedade, e$-· 
sencia.lmentB agricala, não se cuidas.se nunca 
do~s institui~ões d~ credito r 'al e agricola. a se 
tenha trata..io exclusivamente das inothnições 
de credito €omrnereial, ainda mais pela syste
tema unitario, ist~ é,da unidade de bancos esta
belecida. na corte, e por con eguinte enfeudando 
a esta. todo o paiz nos seus movimentos e ne
cessid~des economicas ! (4poi<Idas.) 

Por outro lado alguns, qu~ se mostram ou 
p11.reeem mostrar-se fa.vomveis a sorte da la
voura., manifestando d ·sejos, sincero;, ou não, 
de q11e se lhe dê credito, tem o máo coetume 
d ' começa.r por desacredital-a, aternorie"B•i:o 
os capitaes ! 

O credor qu~ dá o seu dinh ~iro, dizem elles, 
quer que o dev<dor igualmente lhe pague em 
dinheiro, e o la vro.dor não o !~~, demora o pa· 
gam~nto, e quer depois faze l-o ern bens: 
logo, é p 1·eciso acabar com as adj adicações forç..
daa para que o lavra•or seja pontual; como si 
bou ves>e ratão para supl'or que o commer
eiante, ou a classe commercial seja mais hon
rado. do que a elas<e dos ls..-radorea! (Apoiados.) 

A razão prindpal, senão un.ica. de ser o 
commercb.nte mais pontual do que 'lue a lavra- · 
4or, cí ter aquelle á sua disposição os meias de 
mobilisar o se11 capital representado por titulas 
a- vonecr e usim immobilis~do na sua oar
teirn; dando esses mesmos títulos em garantia. 
e sobre sUes levalltando dinheiro, porque ha 
par<> isso instituições de cre.âto, E' assim que 
o commerciants é pontual, salvo os grandes 
desastl'ês quê levam da uma vez milhares e 
milhares de contos ! 

O Sa. Parsco PARArso :-B nunca produzi
dos pela lavoura. 

O Sll.. BEzERRA CAV..\LCAl\"ri : -E nunca 
produzidos pela lavoura, .é certo. 

· O com!Dercio repito, ? p)n tual, _ porqu~~tia 
es tabelecu:n •ntos bane anos ond' var descontar 
ou. caueionar oiii s.eue tituloa~ ·a faze r asairo di
nheiro todas as vez~s que precis:<. O lavrador, 
entretanto, espera pela colheit.s., que mqitaa ve-
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zes niro pódo salYar tcd:t por falta de meios,, Devo na entanto disc>· ,;. eanm~a por amor 
outras soffr~m :. influencia. das caus~s elim-,t ·ri- d~ verdade e da justip que a província que 
~as ; não Wm recurso algum, achando-so intei- ropl"~sento, pequena c esquecida como ó, ser
rJ.mento a mercê dos íatermedi.'\rios, de que vindo na vezes a.qui _mesmo, como outra• do 
hontem fJlott o nobre deputado pelv 5o di•tdc- norte,de ohjootode mofa •. . (n<To apoia.Jo) ••• o 
to do Rio de Janeiro. os qunes alem do juro proprio nobre doputado (refe~inda"se no Sr. 
elemdo sab= invcntat• outros modos da depen-· J:t'elicio do3 S:mto-3) lembrar-se-ht do que rliscu
nar, o~ p~rmitta-se-uu o. phrase, espoliar a tindo aqui negocios da secca, ftagello de que 
lavoura. infelizmente participou tarnl>em aque!la pobrJ 

O Sn. F .ELICIO nos SA:i'TOS : _ J ;< ha la vrx- prol'i~oia, disso quo a soceo. crn nogocio, que 
dores que •abem fuzer c()neordabs. s~ faziam: seecas, e que a chu.,-a n•J norte só 

produzia lagartas ! 
O SR. BEZEtnu C,wA.LvA~n:- Si h•, e se 

o nobre depu t>rlo o lembra coOJ ,, sun na.tara l 
malig-nidade, póde ser um ou ouh·o por oxecp
ção, e por circumstanci :1s forçadas, mas não por 
irnpro!Jiàrtde, e nem isto se entende com a la
voura. em geral. 

o SI\, F,;;~tÇ(; DJS s'"'T'S:- Nã? sei lá 
pelo norte. 

o s~. BE,ERlU. ÜAYALCAl\"J:[:- :-lo not·te' 
ou uo sul, conheço os fuctos. A lavoura relub, 
como é. natural, contra liguidações forçadas ; 
pede remcdio paJ·a as difficuldadeo que a atlli
gem, a nffo o c-nconb:"a nos pade1·es do Es~ado, 
sendo, entretanto, a sua ~nina em pura pllrdn 
deste ! 

E nc.ta triste conjuntu1·a, crn t.ão dellloravel 
desampm·o, sob~ de ponto a cruelchde, pintan
do-a como si fos.e uma classe diBposta e prepa
rada sempre para assaltar a burra do capita
lista., contrah1ndo emprestirnos sem preocctt
par-se do respectivo o devido t•eemb()lso. 

Vê por este m~nejo afug·euui.rem-se della os 
capitac<, achando-se deste modo cadn vez mais 
presa á gaveta do com:nissario,cl"sse, que nad l 
produz, e entretanto fa• fortuna ral'ida, ao 
passo que() lavrador a braço-~ com a ru1na im
minente não pódo dar um passo ! 

O SR. RaDIUGOES PE<xoro :- O laYJ-;~doc, 
quondo fuz fortuna, é com grande~ priv:>.çõas. 

O Sn.. BE2DRnA C,n'"ALCANTI :-Com gran
des privacõe;, e gastando ttcnt vida inteira. 

Agora, si isto que digo r~m geJ•ul tem appli
cação :J.O sttl dolmpario, devo di•or, que nesta 
parte dcl!e, especi~lmento as provinchs quo 
tem gt•&nde lavoura, como a do Rio do .hn oh·o 
S. p,,u!o, o ]>!i nas, acham-se em r ,t;tiva hem 
a~·ent~tança; clispã,om de gt·~ndo massa da c~
pttae3, d~ bancos hnothe~rios, d~ c trteira 
do banco do B,·a<il, o po.ga um jur" do iO a 
12 o/3 no max.imo, u.o pns'lO c!llG no no: to o jul"O 
só h~ do 18 a 2·1 'i• ! ' 

O Sa. L.\CERD \ 'V ERNECK - E o iuquerito 
mandado f~zer pelo Sr. Yi,coude do Rio !l!'anco 
deu mesmo um jt1ro muito mais elevado. 

O Sn.. l3llzERRA C.wALCA!'<ti :- De ficto ás 
vezes e a certos resp2itos elle tollllJ. pr:>por
ções ml.iores ainda pa.1•a. a.ln.:vour.:t.. Por cJ.:em
pb quanto ao algodão, cujos lavradores sã() 
sappridos nos <eus apertos pelos negocí-m te• 
das pequenal localido.des com g•·ande exorbi· 
tf).nci~, quor no preço antecipa.io, porque oe 
obrigam :t. vender o gener~, 'lner na~ reforma• 
quando não podem pagar ludJ em uma safra. 
attingindo então a diffcrenca ~ té a cento por 
cento! (Apartes-) 

v. 1\' .-20 

o sn:_ F.ELIC!O l>O~ S.t:!T()S : - Eu tinha 
raz~o. 

O S!t. BllzERltA ÜAL\CANn :- Qu·, J'azão 
em tão <lc.~astrosas condiçõe;; (apartes), pois que 
as c~Ú>I>Üdades não trazcrn a medida do orça
minto! 

O SR. F!!:LICIO nos SANtos :-V. Ex. mesmo 
explicou alguma C()·usa a este respeito. 

OSa. BEzzRIU 0.\VALC,I.NTE: Ex••liquei e 
estou prompto <t. cxólicat· em. ter:noa claros 
H()uYe muita prcvaricaç~o, e infelizmente al
gucmt cujn.s prcvo.ricaçõos proyci, foi. remune
rado! (a1)arta.>.) Mos o norte não tem cnlpa 
disto, é <l:.qui mesmo, desta córte, centro da 
graude esp~cula.ção, e dos maus exemplos, que 
par~~ o rua.l. 

O nolire depubtdo, poi•, foi e <Í injueto, lan
çando sobre o norte esses e outro• 6a.rcasmos. 
O nol'tc, em v2z de pt•odnzir bgart~s, produz 
uma vegetação tão poderosa. e rica de ft•uctos, 
que :> despoito da f~lt:>. de condiçõ~o cconomi
cas, a d?spaito desses de,astres que <le tempos 
a tempos o assalt~m, cs t~ hoje supprin~,o o dos
fàlque do.s alf~ndcg&s do sul. (Apoiados.) 

E' pracis~ c do justiça, que se dê :í lavou,·a 
do norte a~ mesmas cond:çõe.~ economlcas de 
qu.~ ~do sul tem sido dolad"-. (ApoiadoJ.) 

E é roe~mn pa~a desejar que a utilidade das 
ins~ituições da cr~dito seja mais geral, que 
ellas sirv-am realmeD.te para classes int~iras, 
~ não para uma certa roda privilegiada, que 
explora a taxa rnoclica do juro dos banco> po.rn 
fazer dopo!~ transacções lucrativas, muito mais 
oneros.•s para çs que pracisatn do' recursos de 
crodito. 

o~ Sn.s. L,\Cl~::tDA \Vmt.~~c~ E FP.:LIC!O DilS 
S.<~os :-Apoiado; V. Ex. uem mostr~ que 
csLti. !'õSiclindo na corto. 

O S1l. Bl!zEI\l\" C.\1-ALCAN'l'J :-Não é reBi
doncia, reclamo contra isto, ,; apenas estada ; 
a minh(l residencia jurídica, legal, c~otinúa a 
ser na provinci t que represento. 

Mas, como ia dizendo, devo por amo~ da vet·· 
da.de o da justiça dechrar que ;HJ.Uello. pequena 
provincia é uma dns que se. acham em m1~lhores 
condições DD sentido em que fallava, porque 
houve alli um ne:;-ociante bastante bon ·eto, 
cuja per h infelizmente a pro'lÍncia inteira la.· 
ment~, o fin~do Eloy Castriciano de Soum, que 
fundou uma casa comrnercial. estabelecendo 
com OS Bens ftG;J'llezes 0 jurO re~ÍpTOC,O de 1 O/o 
a.o DlG~t ou 12 °/0 ao a.nno, o mesmo gue paga. 
essa casa ao seu correspon:lente em Pe1· narn
buco. Além disto faz ella a venda dfjs generos 
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ao e~:portado" mediante uma. commissão e quoh como estava., ao que parece, d·antcimão arran
-de lucro• modera<la, a. que tem direito pela jado ; sendo a inda. por olemais. admin.yel a cir
ageneia e forneeimento âo capital e pelo seu cums&ancia de serem os dons extractos, um do 
trab.llho commercial. · · J01·nal do C ommerc fo e outro do Víario or-

A casa prospera, · e os que·com ·aua ne~o· f icial como é costn~ne, irmãos gemeos, não 
c iam ; lendo. eu a fortuUil. d 1 ser um delles havendo um eabello de d itferença de um para 
desrle 1875, quando as minhas condições come- o outro. 
çsrsm a melhorar notavelmente ; nté ent.ã:o nlo 0< extractadores faram animados de um só 
via. r esult:t.do algnm do meu traba.lho a.gricola, espírito na occa.sião, phenomeno singular, sa
e dabi para cà logo que estabeleci me11s ne- hiram ambos perfeitamente iguaes! 
goeioa em condiçõe~ a.shn r~gala.res tenho ti- A sagonda argui~.ão é que a eommiRSão adivi-
rado grande vantagem rela.tiva. nhon o aeere3cimo da reeeita e au~mentou as 

Mas ist.o é uma exccpção ; em gemi o qne verbas. alterando em rugnmas rubricas os cal
sub·.tste é o que acabei de dizer : por tod~ cuJos do t.heworo,que o 11obre deputa.do declarou 
p~rte exploração do lavr~dor, em maiores pro- pr>ferir. 
porções no norte, pela falta de recursos ou in- .Ora, isto quer dizer simplesmente que o no
atituiqõas de credito especial. para. a lavoura. hre deputado não leu o parecer, nam mesmo 
( Apoiados.) olhOu para elle, porque o parecer começa. di-

Entrando agora na. materia do parecer e ze ndo (li!) : 
projecto da receitá vou bzer algumu conei- c No escrupuloso desempenho d.<l: tarefA, que 
derações em rê!~posta ao nobre deílutado quo lhe foi incumbida, a commissão do orç~mento 
eneetou este d3bate e fez à commiss§:o as :ia. receita examinou caid<~.dosamente a prop<>sta. 
segui!l tes arguições. a. presenta.da. pa.ra o e:o:erc:eio de i 882 ....,. 1883. e 

Primeira, a co:nmi.ssão reconheceu àeflcit conti-onto•Hl. não só com a que íoi organizada 
e não tratou de proonehel-o, propoado os para f883 - i884, mas ainda com ·as cal
meios. A culpa, entr&lanto, é do mesmo no- eulos ora feitos no tluisouro ã. vista de eselare
bre deputad~, que · insrou muit.aa vezes com. cimento3 recentemente chegados. " 
migo e com o nobre ministro da fazenda, Oa ca.lculoa, portanto, em q11e se firma o pa
para que .o parecer viea..e :i mesa •. Eu lhe rocersão igunlm.,nt9 do thesouro. e dizendo o 
fazia ver que o parecer da reeeita. só poderia nobre deput:~odo que prefere 08 deste, importa 
.vir depois de ultimada a ~·otaçio da deapeu preferir· os do thesouro aos do thet?nro, o que 

· e .apurados os respectiYo·s algar:isn:>os pa.ra ae não se compreb.ende. 
poder fazer o recenseamento e veriftcar s i O que ha., pc>rern, a este respeito, é que a. pro
havia. ~aldo ou deficit, O nobr" doputlldo posta fui <>preaenta.da em Janeiro deste anno e 
porém, insistia., dizendo, que isso não era ne discute-se a.gora sete me:tes depoie. Dahl para 
cessaria, poder-oe-hia fazer depois, que ee- cá tem vindo balanÇQB e esclarecimentos novos, 
tan de viagem pa.ra. a. Europa, e queria fallar e a eomm.issão nio devia org&niza.r o projecto 
sobre · a receita.. A.tinal, tanto instou, qn• o de orçsmento rcgulaodo-eo pelos dndoa. da. pro
nobre ministro d9. fnzóntia me pediu rna.i• de uma posta, que são daqueUe tsmpo, do rnez de Ja
vez que a.present_asse o parecer, di~endo-me : neiro, desprezando os dados aetuaes ou infor
E' 11reciso satisfazer ·9. a.neiedlda .do conse- mações recentes, que inftuem decisivam ente 
lhetro Pereira da Silve., etc., etc. Apresen . pa.r&. alt~rar as cif,•as das diversas verbas de· 
te!, pois, o parecer no weamo dia em que renda publica. 
se votoa o OI'Qamento ·da despeza., antes de A ccm~nisslo a.ccentua este ponto no parecer 
serem devidamente liqnidadaa sua.s "9"erbas coin do seguinte m>do (lê) : 
as alterações que soffreram, trabalho de que ~ A ta.belia em que se firmou a propoat& para 
encarreg11ei a seeretaria. 1882-1883 refe~se á renda. dos exercícios 

Bm ta.es condições nllo er>. ab110lutamente de 1Sn-i881 ; n que tros mezes depois ae 
possivel propor meios ·para supprir o àe{icit, preparon no thosouro p1ra. o projecto de lei da 
que so reconheceu no mom9nto. receita. de t883....,.1884jd. inclue esclarecimentos 

Seria próviamente ileceseario ouvir o nobre relativos ao anno financeiro de 1881-1882, que 
ministro da fazenda. am eonferencia com 9. com• en-trou em seu semeatre addicional· 
mi.Ail:o, pSol'a o que nlo ho11ve t~mpo. em eon- « Os balançoe, que d.ahí em dia,.te se foram 
aeqaaneia do grande empenho que tinha o no-. recebendo,lallçaram maia l uz sobre a maleria; 
bre deputado em legar-nos, ao par tir para. o e, si por um lado con.O.rmaram a ma.ior parte 
velho m11ndo, a. sna ·vastíssima ·preleeçlo de das pr!Msí es da directori'l geral de eonta.bili
omni scibili em Qtateri.a. ftnancial ; prelec- da.de, motivaraaí, por outro, o augmento dos 
çito que estava de ha muito preparada., e q•uJ, alga.riunos àe certq,s rubricas, que, por pru
davia aahir como elle a concebera em todos I de.neia, haviam sido re.d11zidns na proposta. par:i. 
os pontos aem quo qualquor incidente da. dia- · 1883-1884.» 
cui!São pudesse a.ltera.r em uma vir gula. ao me- Como, a. vista disto, podia dizer o nobre depu· 
nos a.quella · peçs i.B.teiriça ; e a tal ponto que Lado que a. commissão adivinhou a.ugmau to de 
tendo o nobre deputado "van~ aqui ineuc-~ renda a.ltérando tietici8.l'llante u verbas eonttá 
tidões e coBUiletti<to &Itaa notaveis, COIIlo 08 CJ.lculos do theso11ro, que elle prefere I~ P&ra 
firma.r-se em l ei s revogadas , apreae11ta.r I decifrai-o é qne, por certo, seria preciso adi 
erros do calculo etc., e on recla.mll.lldo, vinhar ! · 
S.-Ih:,, ' 9.1ie ali:i.s se enfezou co!ll os meüs 3>. arg11i~ão: a commissão, qaerendo extiu
t.partea e outro~ qui pa.~tira.m do seu proprio guir o jogo dal loteri~s. diminue a renda, bai
lado, preferin, ou foi obrigado a dei.ur tado xando, em vaz de elevar, o impo~to e sem de-
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cla.rar qua.l deHes, seja porque. diss~ o nobro 
deputado, que ha dous: um sobre o cancessio: 
nario e O"Ut"t"'o sobre os prerniados. 

-Comsçat·ei por esta ultima parte. Reclamei 
na. occasião, dizendo a,o nobre deputa•lo: Isto jã 
foi revogado; V. Ex. esti fumando a suo argu
mentação em dados ~na.chronicos. Mas.o nobre 
. rl.eputado fez, e.omo se costuma dizer, ouvidos de 
mercador e proseguiu no seu discurso, qu2, 
como já. diss~, não podia ser al terado, porque 
os extractos estavam feitos d~ antemão! 

Eia o a.rt. 7o da lei de 5 · de Novembro de 
1880, <tue responde peremptoriatuente ao nobre 
deputado (lê): 

« Os impostos sobre o tot~l dAs loterias, e 
sobre os premios da.s mesmas, que pelo art. 18 
n. 7 da lei n. 294.0 de 31. de Outubro de 
1879, foram elevados :. 30 ' /• o primeiro; e 
a 20 ' /• o segrui.ilo, ficam 1·eduzidos a un1 só 
sobre o tobl do plano das loteri:lS nn ra.lio de 
25 •fo, po<bndo o govorno nlbro.r ostc pl:~-no 
todas as vezes qne o jtllgo.r convenie.nt~ . com
tanto que não haja diminuição no r roduclo do 
imposto. -. · 

Si, pois, como se vê, aquelhs uous impostos 
fo).':lm roduúdos a nm só, o cn.stello do nobre. 
deputado cabe por •err-.1. neeta parte, sepul
tando nns roinas a arguição g raciosa, que 
fez elle ã commissão-de não to r declaradc qual 
dos dons impostos reduzia. Vejamos &i na outra. 
poded. firmat•-se. 

O nobre deputado sustentou por um lado que 
o meio racional de extinguir as loterias de
veria se1·, não baixa,·, mas el,var o imposto; 
por outro, qae tal e:s:tineção nunca se d"'rin, 
porque, quando não hou ve•sem loterias pu
blicas, far-se-hiam clandestinas; e, finalmente, 
que tratando-se de um· vicio, et-a. direito do Es
W.do tirar delle o maior partido ! 

Não .aceito por nenhum dos lados semelhante 
doutrina. 

As idéas que adoptei, incl11indo·as primordill.l
mente no parecer, em. parte de.a quaes fui. ven
cido, mas n:!.o convenctdo no •e'o da. commusão, 
formavam um plano completo,e teudi1m a abre
viar o prazo da extincção deste jogo pernicioso, 
accelera.ndo a. e:ttracção das loterias conco 
didas, ~ prohibindo a concessão de novas ll.C(Ui 
e ItliS P''oviucis.s. Juntava a isto m&didAe re
pr2SSiva.s da vendA, na. córte, dos bilhetes das 
províncias e do estrangP-iro, que deveriam ssr 
ap~rehendidos corno contrabando. 

São a.a ideas do St-. conselheiro Sardva., 
· exarada< no relatorio d ~ste anno, que aqui está 
e di~ o aoguinte (lê) : 

c Por occasião das dws grandes loteria• de 
S. Paulo e d11. côrte, recentemente extra.b.idas, 
a.ccentuou-se com certa energia, por parte da 
imprensa, a. opinüi:o ~ue·conderuna como con
tl'ario à moral social e aos bons principias 
economicos, essa jogo publico, autorizado 
por lei. -

c Quo.lquer que seja o modo pelo ~ual se 
encare eota questão, bem como a npiD!ão que 
sobre ella se tenha, fóra imprevideneia não 
reconhecer desde já que, em uma 6poea mais 
ou menos distante, o progre•oo das idéae s!la 
torn~ra impossivel a continaaçã:o das lote
rias e te· ... 

Deí'>O de contiauar a l~itura, porque a ea
m~ra conhece o relatorio c seria a busar da sua 
paciencia repetir o quej:i tarálido. 

Si, pois, censura merece por isso a eommis
siio, ach&-se esta em boa companhia, vis to que 
tal censura abr~uge a quem t~nto se tGm reco
e hecido e q ualifieado como est~dista. consum
mado . 

l\las eu , p.:>~ mim só as npresentaria. porque 
são ídéas '·erdaddr~s o completamente· sus
tenLaveis. 

Não procede ah>olatamente o argtunentn do 
nobre deputtdo : «Existo o vicio e nadn. o 
éxting11írà, porque fat·-se-hlio loterias clan
destinas, quando não poderJm haver publicas : 
lo;;o o Estado deve ilnpor soure elle co.do. vez 
mais, procurando tirar o maio:· partido ". 

Este argumento é mesino 'epugnan te, para 
não ,1ualifieal-o mais sweramente,porquc h a ou
tros vicios,que não se podem e:ttinguir, e impor
~ria legalisar a deprav"ção dos costumes, utili
salldo-se deUa. o EStado ! Assim, em vez do re
primir o jogo em geral, deveria impor sobre 
casas de tavolagem e outras... . 

O SI\. MAc-DO\VELL: - Elle nlb <Jui z dizer 
isso. 

O Sn. BEZEl\1\.~ CAvALC.\:'ITI :- Perdôe-me; 
digo eu que o argumento provando demnfs, 
porque tem elsa exlens.io repugnante, ó im
moral : « porque o vicio e:s:iste e não póde set· 
e:~.tirpado mantenl1a-sa o imposto elevando-o 
cada. vez mais para tirar delle o maior partido:. 
dahi o que se segue é que se deve fazer o 
mesmo á cerca de outros vicios, e, IJOrt..1.nto, q UG 
o g-overno deve at6 montar a. roleta, como na 
Allemanha, ou impor sobre casas d.e tavolagem, 
a e tolel·ancia, etc. ! . 

Quanto ã ve~ba. deste imposto, 'lue a commts
são reduziu a 30,):000$. e que o nobre deputado, 
na sua veia de ana.chronismos, """tentou com o 
balanço de 1878-1879 produzir 950:000$, isto 
resulta. ignalmente de não ter o nobre deputállo 
lido nesta párte o parecer da commissão, nem 
o relatorio, a que me r eferi, pelo que n3o está 
no facto do atra.zo e diminuição, que teal ha
vido na. extracção de loterias. Ou tJOrque se 
tenh1m ~~ecumulado muitas ou porque o 9011to 
polo jogo tenha arrefecido. o que estã vcrincado 
e qu<l ~ão tem podido corre~ po~ anno ao me nos 
50 loter1as, numero que darta somente ~:000$ 
e foi 9ota a ra•io dA reducr,ãodns dons unpostos 
a um IIÓ, baixnndo-o a 25 0/ 0, para facilitar a. 
extracçã.o das lo te~ias eonce~i(las, o .que, não 
tendo ainda produz1d0 o deseJado f'lieüo, acon
selhou o. bahal-o mais, reduzindo lambem o 
producto do imposto, que é calculado sobre me
tade daqaelle numero. No primeiro aemestrs 
do exercicio passado extrn.biram-se 19 o no 
segundo. apenas :13, pelo que niio tenà? a. 
mniori~ da commissilo acei te.no as madtdas 
repressivas, que apresentei, foi preciso refo~
'm&r o calculo basea-ndo-o nesse numero m8.18 
restrioto. 

O SR. F. BELlSARIO :- Para continuannoa 
no jogo immoral. 

O Sa. BEZERR.\. C;.vA.LCANTI -Respondere-i 
ta.mbem a essa observa.ção que jà fez o oohre 
deputado, e agora repete. 
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O nobte deputado disse então : 
.,. Das l'eftexões que a eommissão fe'z, a con

clusão deveria sor a c::ttincção insta.nt.o.nea.,. 

O SR. F. llELIZAB.to:- E11 disse isto parti
culal'mcntc n V. Ex., e é a verdade. 

O SR. BEzERR.I. C.W.J.LCASTI :-Disse-o da 
bancada em aparte n mim dirigido. 

Más, disse eu ao nobre deput.o.do e repito 
agora, que, ha direitos adquiridos a respeihr, 
azão que estâ dad~ no parecel'. 

Tendo-se concedido lot"rias a e~tabelecimentos 
pios e não t~ndo o estado meios para. indemni
zal·os da ceBSação desse rendimento, precisa de 
cont~mpnri .• ar, um po!Ico, cedendo a força d4s 
circumstanciss, o que não é facto nllico no 
mundo: pa.iz adi~ntado; éomo a Fran~a, que 
tinhA lotel'ias em grande escab , procedeu do 
mesmo modo decrotiLndo om i832 n extinoção 
para t~r logat· em 1836, quatr~ a.nn s depois. 

O Sn. F. BEtiZARTO :-Mas, quando o legis
lador dí~ o que V. Ex. enuncia no sw parecer 
a este respeito, não mantem tal jogo. 

O Sn. :6EZGRlU C.~oV!LMN;l:- O logislador 
é a eamara.; a eammissão não é ;.inda o legisla· 
dor, propõe só mente. · 

O SI\ . F. BELlzAruo:-V. Ex. niLo ê o relator 
da commi~são, nomeado r ela camara. ? 

O SR.. BEz-ERRA CAVALCANTI:- Sim, mas é a 
cama.ra. que ha de resolvGr. A Fran~a. entre
tanto· procedeu assim, ·naturalmente por ig uae3 
motivos, e nós forçado; pelas razões ex pendidas 
não podemos fazer outrA cousa. 

Eis por que não propuz a extincção insta.n~ 
tanea, mantendo ainda por algum tempo o jogo 
quo condomno. Si visse que o thesouro estava 
em condições prospe1-as, declaro ao nobre depu
tado que não apresentaria. pa.rMer_ c1ue con
cluisse pel.a contmuação das loterias por um sõ 
dia; mas temo• falta de reclll'•os, o B•ta<lo nií:o 
está em condições de poder fazer essà indem
ruzaçiio de que fallei; e portanto aquillo que 
não se póde ter de. !lrompt<l, é s~mpre de van 
tagem que s e tenha daqui a. meia duzia. de 
aunos. 

OSR. F. BE[.Iz.uuo:-Essa meia dnzia de 
annos nunca eh.cgariÍ. 

o Sa. DEZEl\1\A c.~. v.l.LOANn ; - Então a 
culpa não será da connnissão, nem da camar:1. 
actual, si vo\ar esta medida ; a culpa será de 

. quem viel': caiba a re3ponsabilidade a quem 
tocar. · · 

Entretanto o nobre deputa:lo sabe muito bem 
que quando se denuncia e estigmatiza no par
l&mento um vicio, ou abuso qualquer, e este 
decreta. a respeotiya -condemnação, e difficil 
depois recuar, e, a proposito, basta notar o que 
se t ~m dado a. respeito do el emento servi1 : 
apezar dos grande• intcre.o;ses, que resi~tem, 
nã:G se tem voltado para atraz. Dado o pri
meiro passo,ha de se ir pôr força para diante. 

4. 1 arguição :-a eommhllão incluiu 011 ilepo~ 
!Sitos no calculo. . 

A este ~espeito. igualmente niio fez senão 
cumprir a lei. · 

Ordenando . esta 9ue sEI empregue o saldo dos 
depozito• no oustero dos eel'Vi<}O~ ordinarios, a 
eommissão não podia deixar de mencionar o diro 
sald~, d1 que o governo póde dispor, não como 
elemeri to de renda, por que sabe-se mui to bem 
que o nã.o cl, !Ul!os simplesmente como recurso 
legal. 

Depois de tão improcedentes e injusta!! ar
guiçües á commissão, passoD. o nobre deputado 
a arguh· ·o governo com. ess:1.0 generalidades 
ba·naos, ·quo estou ca.nçado de ouvir h:>. 29 
annos, tantos fa2em qne comGc ' i .. ter a honra 
de fazer parte de;ta camara. · 

O dÜócUL'<O do nobre deput:J.do, que por sua 
vez não é ma i• d~ que um extracto da tudo 
quanto se tem dito dasde qua mo entendo, 
enun6ando entretanto muit~ · idtia ine:sacta , 
e contendo errJs notaveis, tem, alêm de outros 
llm ponto cspet1ialmente intci"es.sante, qu~ é 
aquclle em qu) o nobre deput3do l"·etemleu 
excluir do. pQsta do. fazeAda os nosoos homens 
poli ticos, poo que abi precisamos d' um espe
cial is e o. experimentado. 

Eu som malicia podel'ia suppor quo o nobre 
depu lado se tem ne,!a conta julgando-se es
pedalista ex.r~rimentado em finanças. 

O Sa. F. BELIZARro:- E pensa,•~\ muito 
bem. 

O SR. lhzEJUU Cxv.tLC.<NTl:-Entiío, V. Ex. 
me permiLtiri dizer quo por taes titulas eu 
tambem sem anojo poderia inculca~-me de 
ftnanceiro, e apresentar-me candidato a esta-
dista. . 

Tal\'ez o nobre deputado tenha outros; mas 
pelos qne apresentott em seu discurso não jus-
tificou a. pretenção. · 

O Sa. F. BEL!ZARIO :-V. Ex. não é justo. 

O Sn. Bxzruuu C.l.Y.UC.~NTJ :-Vel-o-emos 
em continuação . 

O SR. F. BELIZ.\Rro :-E' a opinião geral· 
mentn manifestada. 

O SR. BEZERit.l. CAvALcAJ>õrr :-Sou muito 
docil, mas em ma teria de opinião, espacial
mente quanto ao merecimento do& homens, cos
tnmo tel-a propria, re•peitando A dos outl'(ls, a 
l'endendo senq>re a homenagem devida á ver
dadeira superioridade intellectnal. 

Mas o nobre deputado alem. da sar tambem. 
homem politieo, e p~rtide.rio, o qn~ é pena, 
porque . pela sua regra. Jicarill!Dos privados da 
fortuna de serem por elle geridas as nossas Ji
n:>.nças, como jã. disse, e repito, não j ~stiiicou 
seus pretendidos titulas. . 

Primeiramente não fica bem 8. q.uem se quer 
mostrar fa.miliarisado com as finanças do paiz, 
deRr.~>nhecer disposi~líes da lei dn orçamento vi
gente, citar leis r'evogadas, ou fil'lnar-se nellas 
e jogar com balanços atrasados, oomo tenho 
demonstrado . Fora. disso porém o discurso do 
nobro deputaclo contem icléas f~lsas, ropro 
vadas, ou inaceita v eis, sobre papel-moeda, res 
gata, cambio, etc. 

Os meus primeiros ens>ios nesta materia 
não podem deb;ar de ser ainda muito incer!Ds, 
e vacillantes porque eu ~stava acootumado 
com o dolce f.w niente de não ser incommodado 
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pela caruara com estes G outros trabalhos do! O Sn. F. BEr.ISAIÜO :- Como de mim para 
1gual naturata, mas como ella quiz experi- ! com V." Ex:. . 
menta:r o m~u fra.~o pl'CfJtimo, Sl eon.tinu3.r o · 
hon;l!r-me com a sua. benevolencia., procur,wei O SR. ll~7.EllllA CA,'.ALC.<NT[ :-0 ~ue estou 
hah,l•tar-me para poder adiant~ dat• melhol· dizendo,. e atlirmo, Sr. presidente, e que no 
conta de mim. ·. noss~ palZ não ha financeiro• experimentados, 

No emtanto assim me;mo notei er~os graves ha_ som~n~e. quom. t~nha feito exp~ricnc'as, que 
• opiniões inoustentaveis no diseLU"so do nobrJ aluis nao têm rccelndo a sancção geral, e, por-
deputado, como irei indie:.ndo. bnto, seu.~ a.utoi'GS não pod~m.s~r considerados v · · homena; consumD:l.n.dos no. matoriu~ 

011 P018 um pouco adtante na injustiça. de Financeiro e~pcri.montado, au~ori<bd~ como 
que me accusou o hont·~do deputado pelo 5• t 1 1 - 1 districto do R.io de J aneil"O, , , a reco_n locl< ·• pelo _pai.>:, nfío vejo 11enhum na 

O Sa_. . F. IlE[.tSARIO :-Eu disse que era 
IDlla opunão gm·ul. 

O SR. BnERtu 
então jukada essa. 
feito realmente ao 
estou referindo. 

C.\. v.\ LC.\.~T[ :- ••. ó s~ra 
injustí~.:l. 'l_ue taivez tenha 
nobre daput8-do a que me 

. Peço primeiramente licença. .i ca.mara para 
dizor que não conhe~ no meu pii.lZ act.ualment<~ 
especialistas exp~rimentados em finanças ; o 
que conheço são alguns homens de talento 
superior, alias politicoS: gue estudam estos ma
terias e ÍllZCm c:s:p:-.!ricncií:\s, as q_ua.es são en
~etanto mnito comb1Hda~. ~'inanceiros expe
rimentados não conheço, e desejMei muito gne 
appa.revam, porque é do qu~ o paiz pre~isa 
muito ; mas elles s~o raros, mesrno nos pai~ as 
mais adiantados da Europa. (Apa~tes.) 

Não receio absolut:t.mênta quo e nobt·c mi
nistro da fazenda se dôo. do que estou dizendo ; 
er(l. pre~iso duyidar da. elevação do seu espiritu 
para receiar tal cousa (apoiados) ; tern uma 
carreira poli\êco. e administt·ativa muito bri
:UU..nle, m~s aind:1. não occupou e.sta pasta, e 
estas causas, para ser autorid!l-de competente 
nellas, nilo se estudam, como fazem os ama
dores. 

O SE.. F. BEI.ISAR!o: -Em trocos miudos 
V. Ex. quer dizer que o Sr. ministro da fazen
da esta na sua apreudiugem. 

O Sn.. BBZI!lllnA C.I.VALCA,...Tl'-V. Ex. tr(l.
duza como quizer. Perguntar-lhe· hei aómente, 
si ó capa• de mo apresentar no seu proprio 
partido um financeit·o experimentado~ Visto 
que me estimula, sou obrigado a dar-lhe assim 
o retumo. 

O honr~do deputad•}, po1· e:<emp lo, tem làüo 
aqui. brilhantes discursos ( apoiados ) ; tem 
mostl"ado uma grande aptidão par-~ aprender 
finanças, ma~ pa.ra s~ dar já como financeiro 
e:s:perimen\::l.do .•. 

O SR. F. DELIZ>Rto:-Perdão. Eu não au
toriso V. E~- a fazel' disto-um.aquestw pessoal. 
O governo está em discussão para todos nós
mas não a pessoa dos deputados. 

O SE.. BEZl'llutA CA Y .\LC..I.NTI: - Não aceito 
a lição do honrado deputado, porque não estou 
discutindo a sua. pes•oa,, estou di•cu tindo um 
qualific~ ti v o poli tico,finan ceiro experimentado. 

Ora. i8to absolutamente n.ão otfende ao nobre 
deputado (apoiados), nem eu se~ia capaz de 
querer otrendel-o, porque o nobt·e deputado 
sabe que entre nós, ao menos da. minha. parte, 
lul motivo especial de muita ~ympathia par& 
com S. Ex. 

nossa. epoca., G nas cpocas ant~t·iorcs \~i n.I~uns 
muito adiantados; mas que tinhant semPre o 
g-rand; dof.Jito d ~ espiri to Hagorado de escola 
sem a devida attcnção às circumstancias rlo 
pail. Por exem.plo, o finado Visconde <lo Itabo
l'"by,.homem muito illustrado, muito pratico, 
cro todua ~sta.s cousJs, foi eQ ~rcto.nto quem 
estabelecell.a uní<lade ba nc~ria e iodo esto de
f~ituoso systema de Ot"g">lniza~.ã.o financeir;J. í1ue 
temos. 

E ;l.p1·ovej fo a ()ccasião pí\ra. felici t1..r o pai.:z; 
por '·er quo o nobre deputado a quetn respondo 
separou-se ago;·a. da .sua escola para Yir sns
tcntor que devemos t~r b(l.llCO> provlnciae·s. 

O SR. F. Bv.r.rs.m10:- Mas tlilo de emissiio. 
O SR. BEZERtLI. C.H.lLCAN"H : -Tratava-se 

p!'Opt·i:l.mente <le ban~os de credito I'eal em t·e
ferenda ao q_uo foi ct•C>do pelo. lei d • i87õ. 

A 1~l:1 e~p11·ilo de escola exagc :·ado de qu.e 
fallei juntava-se o mio habito 0111 que tem es
tado c contirràa a estar muita gente, de consí
der~l· <tUC o Bt·azil é o Rio de J,meiro. 

O Sr •. M.tc-Do1~eU: - Os bancos de emiss11:o 
do s,·. Souza Franco iam dcitn.ndo a p~rder o 
Brozil. 

O !=;R. FnAN~.rsco SomtÉ : - Niío trous:eram 
nenb.nm prejuízo M paiz. 

O Sa. Bl'l~Earu CAVALCA.,Tl :-Nilo e•tou de
feud~ndoou sw.tentando o systema do Sr. Souza. 
Franco, desd~ que fosse tambeml"vado á eiage
,•ação. E o tou full(l.ndo com tanta imparcialidade 
que o que dis~e em rebçlí? ao finado Visconde 
de Itabot•nhy póde-se appllcar tambem ao Vis
conde de Souza Franco, si este e ~aget-.)u o es
pírito tla escola. libe~"-1. 

As obssrvnçõq; que estou f1zcnd·• :~.ssantam 
em ú!n fundo de imparcialidade e justi~a, que 
me é n~tural. NãO faço, niio pretendo, 11~01 
está. no ro.eu ca.racter· fazer injustiça aos meus 
adversarios , quando c cn•u e o abusos. eomba
tetldO este ou aquelle systenn defeituoso e 
nocivo. 

A ·minb ptoposição foi ger~l e concebid!L 
Ms~es te<·mos: conbe6 alguns finnnceiro' 
adiantados, mas com o defeito de e:<agerarem o 
espirit~ de escol"' sem attenç.ão ás circ umst:J.n
cias do paiz. 

UM SR. nl'!PUT.\DD:-Mas trous:e logo para. 
exemplo o Sr. Visconde de ltaborohy. · 

0 SR. BEZERRA CAVAT.C.\.~'!'1:-Havi:t de co
me~r pot· alguem, o demajs já ~nbia que ha
viam de fall:tr no Sr. Souza ~·rnnco, e princi
p~mente o nobre deputado, ,1uc t:\lv-e?. t~nha 
eneontrado em sua carreira. algum r.mbaraço 
dei:s:ado poraquella g~and~ memoria.(Apa1·1es.) 
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Voltando ao no))re deputado a q11em respondo, 
presumido financeiro experim~11tada, ·apezar 
de que desconhece em vários pontos a noss~ le
gislação e a. de outros paizes, sustentando 
id<ias falsas, é fazendo calealoo evidentemente 
errados, vou oceupar-me de um destes para 
provar o que digo. 

Referindo-se :is eynopses de i878-i879, 
1879-188J e 1880-1.881, o nobre dGputado 
disse que no primeiro a.nno tivemo.~ um deficit 
da 30 mil contos, no s~gundo de 70 mil, e no 
terceiro de 5 a 6 mil, · · 

Recorri tambem á.s synopses e vsrinqusi o 
seguinte: 

No primeiro dos referidos aJ<ereieios, o de 
1878-1879, o deficit entre a renda. etfectiM c 
a despeza ge>"a! foi de 62. 107:000$000. 
Renda effectiva. • . • . • . . . • • 109.975: 000$000 
Despeza geral............. 172. 102; OOIJ$000 

62.1.07:000.$000 
Mas estão comprehendidos 

nos 172.102:000$000: 
Despez"' com a aecca........ 34.866:000i000 
Dita com os creditos espe-

cia.es, para os qua.es tem 
a goyerno autoriza.~ão 
para. 1azer operações de 
crodito............ •. .. .. i8.460:t:l00$000 

O governo (ez taes operações 
pelo que, dedazlda esta 
quantia do defi cit de 
62.107:000$000, fi~ este 
reduzido a .............• 

53.326:000$000 

8.781:000$000 

e não 30.000:000$, como, não sei p)r que modo, 
achou o nobrl daputado ! 

Em 1879-tBSJ o !leficit entre a renda. effe
etiva e "'d ·speza geral foi de 30,994:000$000. 
Renda ell'ectiva........... 119.246:000$000 
Despeza... .. • • . • . • • • . • • • . 150.240.000$000 

De.'{icit. .•.•.• , • • • • • • . • • • • 30.994. 000$000 
Estão, porám, comprehendídos nelle: 

.Despe"a.s da sêcca. .. . . • . . • · 6 .321. 000$100 
Ditas da credito; especiaes 19.447:000$000 

25 . 768: 000$000 
Que deduzidos dos,. ..••.• : . 30. 994:000$(100 

--------
R~dnzem o deficit a....... 5,. ioo:il0()$000 

O nob'e dep-utado achou entretanto ••••.• 
'70. 000: 000$000 ! 

No e'ltetcicio de i8B0-188i ~ deflcót foi não 
de 5 a 5.000:000$, como disse o nobre deput8.do, 
mas de 9. 880: OOU$00(1 : 
Renda ................... . 
De•paza ................. . 

126.136:000$000 
136.016:000$000 

9. 880:000$000 
Tendo entratsnto havido neste exercício mais 

d~ 12.000:000$ de creditos especilM!s, ve-se que 

em vez do defioilapontado pelo nobre deputado 
houvP- antes um saldo de 2 a 3.000:000$000! 

No te-se a.gora que o nobre dep 11tado seguiu 
neste e:s:ercicio para achat• o se11 rlefici t de 5 a 
6.000:000$ systema especial e diverso do que 
o bs3rvou nos anteriores, que aliás deram re
su1t&dos .tão e~travag,mtes. Contou como 
renda effectiva a do funlo de emancipação e 
depositas, ao passo que censurou a commis
são por haver incluído estes na confront~ção que 
fez da receita com a despsza :wtu•.l ! 

Eis um specim.cn; apreciemos outros. 
o no ore deputado, querendo mostrar-se conhe

cedor das finanças do mundo inteiro, avançou 
q_ue em todos os pa.izes, como no nosso, os di
reitos cobrados nas a.lfu.ndegas llela im;Jat·tação 
de .mercadorias estrangeira; são a principal 
fonte d!L rendo. publi~a. o que não é exacto. 
N" Inglaterra ê na França por exemplo, taes 
direitos constit[lem uma parte relativamente 
pequena, confJ•ontados cotu os internos de con
sumo e oatros. 

p,·opoz o nobre deputado para extinguir O· 

papel-moeda illeon,·ertivel e <~levar o ~ambio 
o re>gate do dito IH•pel ns. importancia annual 
de 2. 000:000$, ou contrabir o governo um em
prestimo com applicação ao; mesmo resgate. 

Ora, além de que a a pphcação de 2. 000:000$. 
por anuo para resgatar o papel-moeda, que 
S. ·El;:. mesmo disse importa!' em m,üs de 
190.000:000$. exigiria quasi um seculo para 
atfe~tuar-oe o resgat~, accresce que esta. me
did• já foi iMluida no decreto de 15 de Abril de-
1878 na importsnci> de 2. 400:000$ o.nnua.l
mente, e o min:stro da fazenda em i879, o Sr. 
conselheiro Affonso Celso, ji tinha mandado 
recolher á Cah:a de Amortização a primeira. 
annuidade, quando no orçamento do mesmo 
anno o sen:1do reprovou a medida e determino~ 
que se fizesse o resgato pelas sobras, que é o 
que actualmente vigora. A isto me refer"!. no 
parecer quando procurei justificn a cautelosa 
avaliação de algumas verbas de nossa receita, 
dizendo que as sobras, si houvesse, poderiam 
ser applie;~.das ao serviço do resgate do pa.p31-
moeda ou dos creditas especiaes. I,ogo, neste 
ponto, o n.obre deputado não propoz uma novi
dade, a ao contrario medida inefficaz e já con
demnada, aliãs em '!llaior escal,_, pela camara 
vitalicia. 

Vamos agora á idêa do emprestimo par& 
substituir o papel-moeda e fazer subir o cambio. 
Primeit•amante, si esse emprestiraa fosse in
temo, IJrejudicaria toda• a. nos•a.s induatrias, 
retirandQ da circulação o capital q ne as .ali-
menta. · 

Sendo, pm·ém, e:s:terno, augmentaria a. neces
sidade de cambiaes, · que é t'ilmbem uma d?.s 
eaus 1s da depressão do cambio. Este nl!o está 
baixo sómente porque haja pa.pel-moeda., e já 
oe têm visto e provadD que me•rno com elle 
sobe e mantem-~oe. E' entretanto incontesta.vel 
quo o faz baixar a maio~ procura de cambiaes, 
e esta augmenta com o augmento da divida. 
externa, que obriga o govet·no a co neorrer com 
os particulares na mesma procura para. a. re
messa de fundos. 
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O expediente do nobre deputado, portanto, 
seria. con tru.rio a seu proprio intuito, porqu~ 
em vez: de praduziL a. eleva.ção, aggravad~ &5 
causas que mantêm a baixa oo cambio. 

Agor<> as medidas Iembrad:>• pelo nobre de
putado para supprir o deficit, que elle diz ser 
de 6 a 7.000:00&$, outra vez, de 7. 00:.'00$ e 
outra de mais de 7. 000:000$, e que p1·ocurou 
a U.!·mentar com mais 5.400: 000$ porque 
quer 3.400:000$ de red11oção nos imoo•tos de 
exportação do café, assucar, et~ .• e 2.000:000$ 
paru o resga L e annual do papel- moeda. 

Quaes são pois essas medidas ? 
A primeira é o produeto aas loterias, que já 

mostrei ser de importancia muilo inferior por
que no e <tado ac tua! d •S causas, com a concur
rencio. das loteriu da• provincias e do estran
geiro, niio tendo sido aceitas pela com missão as 
medidas p •ra.llelas. e repr,ssivasque propuz,ape
na• poderão correr 25 loterias por anno. 

O nobre deputado no em tanto imagina aquelb. 
renda. <'jUe yju no bai.:Jnço do !878--1879 e diz 
arbitrariamente e sem base :-Loterias-mil 
conto~ de réis. · 

D~pois neste, outro augmento imaginado e ar
bitraria nos impostos de importação. 

A este respeito fez o nobre deputado um 
grande e<eareéo, dizendo que a rend .. das 
alfandeg!l.6 oro. d~fr .. ~dada, porque a est.a.b~le
cida nas pautas nã.o correapende a.os preços do 
mercado. 

Pergunt.a.rei ao nobre deputado a que preço 
do- mercado se re:fere ~~ 

Seri o do mercado a. varejo ~ 

ser menores de que os fixados na tarifa para os 
mesrnos arte factos, se::> lavor, bordado ou en
feite. ~ 

Esta.beleciuo as•im o preço official, não póde 
haver defl."auds çii> pt•opriamente dita. E' possi
vel que se oonsidero a tau diminuta, que deva 
ser elevada,mas depen1e is110 de grande demon~
~ração, nao se podendo calcular sobre o preço 
do merendo em segunda mão para estabelecer 
nas alfandegas o valor efficial dus mercado
rias. 

O SR. F. BEr.ISAIUO : -Nem o Sr. Pereira 
d~ Silva quer isso. 

O SR. BEzERRA CAvALCANTI : - O nobre de
putado faltou, por exemplo, no preço j>or que oe 
compra. u1.1.1 par de botas, o ta.l compra não. :se 
faz ~o impol'tarlor, e eim ao varegista! quer, 
portanto, para basa o preço do mercado a varejJ. 

Si, porém, sou injusto, como o n~bre depu
\;).do peló 5• districto do Rio de 1aneiro me quiz 
qualificar, não é porque o deseje ser, ao con· 
traria q uizera, e faço o poasivel para nem ao 
menos parecei-o. 

O SR. F. BELISARIO: -E' injusto. V. E:. .. 
sabe que o Sr. Pereira da Silva conhoce bem. 
essas cousle. 

O SR. BEZERRA c ... VALC,\.KTl : -Para que 
então nos fallou no tal par de botas, e couslll! 
semelhantes? ! 

O SR. F. BEL!SARIO :-Foi apenas ura exem
plo. 

o Sa. BEZERRA c.~VALCANTl:- Argumento 
entretanto com os dados que ellc me forneceu, 
quereriio justificar a. pretendida elev ação da 
tarifa para mais onerar o contribuinte com o 
figurado valor do mercado, com o q ullol ni!o é 
jueto sobrecarregai-o. 

UM Sa. DEPUTADo '-0 contribuinte ó o con
sumidor. 

Então dir-lh6-ei que isto é simplesmente im
posai vel, porque nãll hn co usa ma.is varia vel do 
que tal preço;.e nem o contribuinte, que neste 
caso é o importador, póde es ta.r suj cito a pagar 
imposto pelo actresoimo da deapeza ~obre o 
custo da mercadoria em primeira mão para. a 
venda a varejo, que 1ic~ sobrecarregada com as 
despeza.. do pessoal, renda de casa, juro do ca
pital empatado, lucro do varegista, etc., e não O Sa. BEaRIU CAVALCANTI:- Sei bem que 
seria justo que tudo isto se lançasse a cargo do o imposto sae afinal do consumidor, mas pobre 
commercio importador, do contribuinte directo, o que paga direolfallo 

alfe.ndega, que é o negocianto importador. 
O preço, portanto, para avaliarem-se os direi· 

tos não póde ser senão o chamado preço official, Ató aqui a.s medidas lembradas pelo nobre 
que se acha est.a.belecido na paata fixa. das a.l- deputado, sendo esta, a.l6m de injusta., de muito 
fandegas, a que se chama tarifa, porque ha duas diflicil e demo~ada realização, não têm a vir
uma d 3 exportação, que é variavel, e outra de tude de espancar o rieficit. Vejamos a outra 
importação, que é fixa. de q_ue nos fallou o nobre deputado, a venda da 

Eis 0 qne de~erDlinam as disposições prelimi- fabt·tca de.Ypanema e das nossas estradas de 
nares da tarifa (lé) : ferro. . 

De pacho d .., !orem ou por factura. Em pr?neiro ~ogu, po_ndera:rel. que a venda 
« 8 " 

4 de proprtos naetonaes nao produz uma renda, 
« Art. 17. O preço regulador para Q despa- produz um capital que sara consumido ou em

cho ad valorem será o do mercado expo;tador, ; pregado ; e a qllestão é de renda que possa fazer 
· augméntado de todo.s as deapezas. posterwres á i' desa.pparecer o deaequilibrio do orçamento. 
compra, ta.~s como direitos de s~h1da, fretes, se,. No emt.a.nto, perguntarei, e hoJe mais auto
guro, commissl.o, etc., a~á ao por~o de desem- rizado pelo que disse hontero o nobre depnt!ldo 
barque; e, na falta des~s mformac;oes ou quando pelo 5• distncto do Rio de Janeiro, que tão bri
o preço assim determinado fõr julgado lesivo á lhantem~nte fallou . .". 
íuenda naeioMl, o pl'SÇO do mercado importa- 0 SR. F. Bl!LISARIO: _E' bondade de 
dor em gro~10 ou por atll.cado, abatidos os com· · 
petenti!II direitos e llllLis 10 o[o do mesmo preço. V • E:.:. 

« Oa direito•, porém, das obras, fazendas ou O SR. BIIZIIIUU. C.a. VALC.!.NTl:- E' bomena-
tecida. lavrllodOB, bordado• oll eom enfeites, su- gem mereeid.a. e uma prova. de que não sou i Jl.

jeito ,. despa.clto ad "alorem, nunca pederão justo. 
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O SR. F. RELis.uuo:-Ah[ é mais uma p:o-~ i32.00Q:OOO$.. pelo que niio. h:i.>'Cnllo deficit, e 
va de que o é. antes saldo, d~vb a commtssgo te•· proposto a 

0 SR. BEZERtUC.l','.\LCAXTI:-Perguntuei ·, Nducção. · . . 
. devcre.m.O'I entr(}~ar~ esta.mos em apuros t:ies . ~ 110~1"0 djp~la:l-o, yor~~~ esta. e~.~ana.d.o ; a 
para que o façamos, as nossas estradas de ferro I ctfra, nao dG 132.0!10.000$, q~e alia. se com-
ao martelo do leiloeiro ~! _I pl~ta.rn com o sabo ~os dep~sttos, mas de 130 

. • • . t mü e tantos contos, n>~o exprune a renda arre-
0 SR. AL}lEID.l. PE~EUl.A :- Pnnctpalrn.~nte i ~:la1~, c sim a ,1 ue se P'esurn.c arreeadar no 

as que produzem a rnuor rendo... exercicio do iBSi-1882, que aind~ não está. li-
O Sa. BEZERRA CA.Y.!.LC.!.NTI:...:,.Aiuda mêsmo qnidarlo. 

que não produzissem, o Estado nunca deveria Eis a tab~lla quo o diz na. respocth·a co
alienai-as, não só porqu~ set·ia isto andar ao lumn:~.:- lmporta.ncia <(Ue se l're~umo c;,bravel 
inyereo do que estão fazend> por boas razões em iSiH-1882, 130.23a:063$388.- Falha por
pai•es adiantados aa Europa, como porque evi- tanto o argumento dD nobre dcputo.do, visto que 
dentemente ao futuro des>a.S estrddas est:i. li· to:nou como arrecadado nquillo que e apenas 
gado o futuro da lavoura, pelo abaixamento das pr~slunpção e conjectura. 
tarifas, c ·bem servid' estaria ella si fossem Eis agor.J. o alludido segundo relatorio, que 

, entregues a compauhia> es ~rangeiras ! Se rios contém a. proposta da. despezo.' orçada em ...... 
intere&s3s do Estado assim ficat•io.m tambcm 127.269:956$298, e, tendo sido o. ~ec'.ito., como 
compromettidos ; a.O passo que taes estr~da.s j:i disse, orçada em 128.000:000$, mai3 ...... . 
hão d~ ser J.lara diante uma grande ·fonte d~ 5.000:000$ do qu3 h::lVia calcul~o· o primeiro 
renda, como aliás jà o est~ smdo" de LJ. Pe- relatorio, vê-se peb simples enunciação destes 
dro ·n, que, ~onfo1·me disse houtem o uo~re algarismos nüo haver o tal dcficit do 5.600:000$ 
deputado pelo 5o districto do Rio de Janeiro, já. que. o n,bre deputado descobriu, regnla.ndo-se 
rende mais de 8 1/4 o/,. pela proposta. de Janeiro, para fa.zer st(bir com 

V e-se, pois, qu~ semelhante idéa não póde os 2.000:000$ que attrjbue ã commissã<J o seu 
ser aceita. em si, e menos como meio de •uppcsto:deficit a 7.000;000$ ou mais. 
fazer e::1uilibrar a receita com a d~speza ~ O deficit que está verificado, como consta. do 

pa.recer é apenas de mil e tantos contos. O tal 
Y :>mos àgou :lo <ieficit do. 7. 000:000$, d~ que que se formou com esses c!Gmentos é cousa. in· 

fallou o nobre doputâdo. E' outra cous:. ímagi- teiramente im·Jginaria e sem base. 
naria . O nobt•e deputado lançou. mão da pro- Dirigindo-me de novo ao nobre depatado por 
posta do Sr. conselheiro Saraiva,[kue é de Ja- Minas, direi, que não por injustiça. ou desat
neiro deste anno, e disso : rendl i 3.000: OO!J$, tenção aos interess~~ ddavoura do cafó deixei 
despeza 128.000:000$, logo ha 5.000:000$ de de propor a respectiva reducção de 2 '/•. o no

. deficit. · · bre deputado mesmo s1be, que nohei de jll3ti~a 
O SR. F. BEr.tsAaro:-E' prolegomeno de conced~~ ao cafó essa reducção, que se havia 

::trHhmotica. . conced[do ao assuc~r e algodão em 1873, me-
O Sr" BEzEB.RA C.1. \'.\LC.HITl :- De certo. tade dos imposiDs ad[cionne.< por occasião da 

Mas essa propost:( foi, como -te.nbo dito, ~pre- guerra. 
sentada em Janeit·o,h:l mâis de setg me~~s, tendo Mas como órgão dn commissão de fazenda e 
de então pul'á oi chegado ao thesouro novos rel,.tor da_ l'eceitadeyia conformar ~meu pen
balauços e esclarocimentos, sogundo jã fiz ver, sarnento com o do governo. 
que rtlte1'am consideravelmente o:s bns<s em S 
que ella se firmou. O n.. DuQUE-ESTRAD.I. TEtXE!R.I.:-Ouçamos 

com toda ~ atteução ; esto ponto cl muito im-
O calco lo do nohl'e- deputado é n~ verdade port <nte. 

simples o tendo ello reunidJ aos ta.9s 5.000:000$ 0 Sn. BEZEIU\A. C.-~,. Ar.cAx:i-r:-Tenho e é 
mais 2.000:000,<;, qu1 diz t~r a commissão re-
conhecido, fica.rhi 0 deficihle f~cto elevado a neste sentid~ min)la o1>ini.li.o indiv[dual, devendo 
7.000:000~000. porém conformai-a no caso em que me acho, 

como em todos os de confianç_a,com" do governo 
Mas a commis,üo u:io achou ou r HlOnhoMn 00 meu partido. · 

csso supp0sto dcflcit, Aqui esta a t>tb~lhl n. 4, Acho justa. a t•educ9ão nem o nobre ministro 
q u l acompanh ~u o segundo r.1la to1-:io da fâ · d~ fazenda deixará. de achar; o que porém 
zen<la, apl•:;s~ntado n~sta. S'SSiio, c:n l\faio, ro s. EI;. entende competentemente, e que a oc
na qnal •l~tO. orÇádn <i nnd<ê em !28.068:000$; a c~sião não permitte fazer tn.l rcducção. · 
despe"" foi orçad~. em algwis:no iofaríor q_UG 
ni'::o posso nestG mom3nto p_recisar d~ m~mor1a, 0; Sas. Fa<~.Ncrsco SooR:E E Jo.I.QUilr TAY.~
fáltando-me a r~speetiva propost~; pelo que REs:-Dilo repettdos apartes. 

_peço a V. ·Ex., Sr. pre•idente;o ohs~üuio de O SI(. . BESERIL\ · CAVALCAKTt:- Os nobres 
ma.ndar-m~ trliZcrosegundor~lo.torio do minis- · deputldos q uerem que o facto de ter a[do ven
terio da fazenda deste anno . e aproveitar?.i n en- cido n!l. commissi'i:o ou cedido á opinião do 
s:>jo emquanto não chega; para t•esponder âo no- · governo me tolha inteiramente o direito de ma-
br,~ d~puta:lo por :Minas que fallou anté-bontem, nifestar o meu peusamento? . 
e para justificar a emenda, que reduz o imposto Nlto fui. mesrno vencido neste ponto; cedi 
de e:xportâção do eáfé, otCCilSOt: a oommiseão por com outros as ponderações do nobre ministro 
não ter elevado o algarismo total da recaita, da fazenda. que nos fez ver não lhe permittia a 
affirmando constar do s~gundo nlatorio ·ter sido . occasião prescindir de tão ~vultada importancia, 
arrecada&\ em 1881-1882 a importanciâ de calculada em 2.500:000$()00. 
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0.; S!ts. Jo.</lulll T.< YARES E FRA"crsco So-
lJl\E dâ:o a;•artes. . 

Ha inju~ticas. é verd.1de, con1 o norte. e e11 
· tenho t•eclaruado contra ella>, como ha· e<pe· 
cia:s a.indfl. com as pequenas pro~ríncias mGsmo 
do sul, e dos confins do lmpo~io .. • 

O SR. D,;Qn:-Esnu1>.< TE•XEIIu:-':11~• n~•) 
ha pa•·a. o Hiu Grande. · 

o SR. BEZ~RilA C.l,'.ll.C.I.:<;Tr:-Oh! Eso:l e 
pe,lUona, e c d> n~t·tc •.. reune os d>us pa
drastos. 

O Sa. Üt"QOIE·E;TnAD.t TE!XZmA:-F:lllo do 
Rio Gr.mdc do l:>ul. 

O Sa. BEZERtl.l G;.v.u:ac-;Tr:-,\h! O Rio 
G.:ande do Sul e um:\ gran.ie t.rovin~hl, set1t!O 
pelo o;t•o.udc nun1e:·o de •~us r~presen\>nt~s.jlolo 
Y.>lor mMal destes, e depois pelas tradições 
e otltras .~ircumstancias, que fazem conside
ro.l-o. uma provin·~ io. importantis•irna, como de 
facto é. · 

O Sr:.. DUQtlE-ESTltil>A. 'fl:tl:Jitt\.1. :-Ouço 
avidalllontc a V. Ex. eohoc esta qucstãG de 
impostos de cXtlOtla.çiio. . 

O Su. BEzERR.l C.AvALCA.~TI :-Sinto não 
poder satisfuzer '' o. videz de V. Ex.· por mo 
faltarem h~bilit~çõos (ni1o apQiculos); posso 
apen~s enunciar com singeleza o meu pcn
s;).mento. 

O SR. DuQuE-EsrR.IDA TEt>:EilU. :-V. E,;. 
ost:i falbndo com lo a v.; vel fr:>.nqueza e co l
boa ~ <:t. ue>tão no se ~t verdadeil·o ierreno . 

O Sa. ·Bl'ZERtu CAVAt,c.unr : -Quanl.o á 
questão d~ jusli~a. es tou P"rfeitamente de :>.c
côrdo com V. Ex.. e ctu desaccórdo com 

.ami&·os e collegJs · da. commiss.\to q:.~e en
t~ndem não so denJI' f~.zoL~ ess~ conc...,ssão 
ao c~f<i por estar estn lavout·l\ em melhores 
condições c~onomicas do que as ontr·as, no 
norte ao menos : tem ca pitaes á se1a dispo· 
sição, a juro modico, cstabelecimeillos de cre
dito, etc. 

" Oo Sns. J OAQtiL~r T ,l\·.~nES IJ: Fru~orsco SoDr.Il 
a~o apartes. 

J:i. tenho t• 3.spondi.Jo ~ t 1Sto argnm:mt 1 ; é. 
OUl!"~a qu!)r:;tào; Ó q:1·~:;tão ll U"3. :l.I'LUS.l"lUOS UlU.\. 

cru,.ad:l, e estou pton1pto p:.cta clla, ~fim de re
clamu· do !;OYerno que, ou estenrla a cart~ir.1 
do Banco do Bt•aúl ao uot•lo, ou t·undo oulJ•os 
estab3lecim~ntos r1e s lmelhante ua\tll'eza. p.,r·a 
que aqnalb parte rlo l mp:rio s' colloquQ no.s 
conJ.içõos econorufcas, e.m que se <tcha collo
co.do o sul. 

dissco, o nolJre ministro da fazond:>. m~ fez Yor 

qu~ tinhamos uma divida iluctuante :~rrpJ·oxi
mada ."- 50.000:000$, e que por~tnto agor& a 
o~;casll'io não era, opyortuna p:1.ra rvx~r re
ducçü<>s. 

Tenho as·•im <l 'm~nstrado ~tue, além dejct>ilo, 
SOLI. a!ll!g'O d L b .vmn·:.L om gêL"a.t sem o c~pil:'ito 
es1r<3ito d~ b.a.ín·i~uw Otl U. \ classe. Pertenço á. 
dos Iacr~dore; de c.tnna,mas S'Jlllos todos irmão> 
em in.luioilri:::t e ca:rregamo~ pesa:!os cnc;t:r ~os, 
C.01Uruuns rt.!is do c ,fé e t\o al.~odüo. Ef; tcs(';ihí.o 
prQcis.trh\tn ainda mnito mais d1 au~iEo. 

O SR. Ur...:s~Es VrA~~u :.,-Apoiado .. 

O Stt. BE7.El\R.\ C,wuc.t~t:·-E neste l'onto 
direi oos noln-es d eputado<, que f:ll~w cotuo C\l 
das desf:.tyora·reis condic:;:.ões econ '\nliC'~'ts elo 
n.1rte, que mesmo lú, com:pn.radas e;1m as U·) 
a.s:)ucat·~ fi..S <lo ~lgod.ão são muito 1uais tristes. 

O Su. ULY5BES VtA:<N,\ :-Apoiado: o algo
~liio o que n[o. póde absolutatnc tlt~ s upp~ :'lar 
unpostos. ' 

O Sa. B!!zEn.nA CAVALCA~rr: - ComJlarali
vn.mcntc, as conJiçõe.'3i do ilSSUC.If m~~·.smo uo 
n:)rtc sã·J v!lnL'lj :::Ls4 

(H a um apcute.) 

Mo pequenos nogociuntcs d~ loc:üid~d' •[llC 
f.12etn. o fornecimento ~ es~<' classe :!c bwil
dot·es. 

A•aim poi•, pelo lado da juilÍç>, muita 
c:Jilm hav~r~u ::t. (!Zél', e toda a l:J.V(Jnrtt pt•ecisa. 
de o.Lli"Vio c soccnt;•o ; m~s a quest.üa d~ mt!io~, 
d~ recursos d~ Est:ulo, n~o pcrmi\tc ncst~ o:· 
c:lSião allivbl--a. 

Ne1ú o c:tfe ,leve rluúJtr das bo.l s dispo>içih< 
uo nobr' ministro d' fazenda e do p ... ·Lido li
beral em f"\'Ol' d., su~ sorte, como <le todo., os 
g~ne.ro• de cxport·tção do paiz : creio q tte to<lo< 
nós temos um'3. so opiniã~ u. est'J ro~peit'). 
( Apoiac!os.) 

Mas é que n;to se 11ôdo rlesorganiz>'r fintl.ll· 
ç.a.s d.:.! um dia pat•a. ou L r o, u -, tn t{to pouco inl
pl'O\-"is~u· O!'çam·,nto~ de receita : à pt•<'ciso 
~ crnpo., r:~tulo :'I.;')UI'n.<1a c :t.o mesmo tempo 
cspit'ito rle iny.,nçiio c de org-auizaçio. 

O Sa. Dn~uz-EsTRADA TJ:IXJ!IR.t:- Espirito 
pratico. 

O Sr.. DEzEnn.~ C.l\".H.cAxrr : - Espírito 
pratico sim, mas conjuntamente genio ct·eo.
dor. Isto não se flz de momenlo, não •~ impro
visa solml ~ pern~. 

O SR. C.<RY.A.r.rlO REzz,;nE clá um ap:trl·3. O SR. FII.A><CI•co SonRÉ :- Não quero inter
l'omp~r :~ V. Ex., por isso não eont1n U.o com 03 
apa)·tes. o i?R. BEZ:SlUtA c.~nl.C.~:-iTr:- Não chega-

o SR. BEZERRA 0AvALC.\NTr :-V. Ex:. )>Õdo ram tal, é o qu~ o nabr~ deputado pensa. Essas 
continuar, n:to me de0agrad·1 com iss 1. mas despez3s ~<moem. a quo o nol>1·e deprlttdo allude, 
n esse tei"NnO, ~onfun:lindo umn quostn:o com não ,o podem c~rlnr do !nom •nto Oll recusar <) ,~ 
outra, iremos sempre em dos~ccôrdo. I chof!'' ~e.n ~x_cll''.r quemls fun,bi'IS de desi-

A qucatõ:o aetu>l, pQrém, c q.ue '" dr~um- gual:a:..o r. lllJUStrça. . 
st meias do thesouro não pcrm1ttem f~z~r ··cs•a VeJo, por o:oemplo, o qu ~ s~ fuz aqUl om cc
reducção. · ! casiu~s , de vot1 ~.ãa· s.ob,· l estr:J.:hs. de _fer~o do 

O ·simples deftcit, que A commissão l'C<;O- nor~~ hm algu_,ns e;1.s03 ü ;.·~cu_s;: c mm1.o .Jus.t~, 
nh2ceu, Já s~ria um grande erubl).r~Ç-' ; ~1cm ·e a. t~ a coneessao d J gQ.ra.ntl.:.-t, sL fo~sa deli.nl.ti

, .• rv.~í:l 
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\.·.a.monto approva.ib. seria. injustissim~.·-·sel"ia 
anli-economica, e a todos os respeitos sobremodo 
inconveniGnto ; mas la outros em qu 1 ella é 
in loclina·\'el. 

Tocando ne,te ponto ap_roveito a oc·c~ião 
par'' responder ao nobre deput.e.io po• :Mmas, 
que hontem fallou, sobre a impugnação que fez 
ao prolongamento d1 estrada do Natal a Nova 
Cruz na pro~inci:t que rcpresenLo. 

Quan h jti. s 1 tratw·-1 de vobr. não o orça
mento da 'LS'ricultüu, mas a r~specliva 'redac
ção, S. Ex., a proposito de r :quore~ a &epara
ç'ío do emendas ou artigo~ a lditivos para 
con~t:itlÜl'elll proj•,ctos separa.Ios, pronunciou
BJ rlelabrilam3nte contra a ·~men:h que apre
sentei ~om o meu collega de deputação, autori.
undo o .lito prolonS'~mmto. 1\iasa ontã~ o nolm~ 
deputado que esse prolougaiJlento era conde
mn,do pelo proprio engenheiro fiscal da estra:h; 
ao q,ue respondi qu~ truc:~va d~ falso por estar 
m>l 1níormado . 

D~ facto, aa.cont>·ado intdracueale d~ que aí
firmou o nabrJ dcputàdo, o que consta. dos deu~ 
relatc;rios d:~. ag-ricultur~. quer dó Sr. con~o
lheiro Saraiva, quer do Sr. conselheiro Alves 
de Araujo, é a couveniencia., a. ncc~ssiJa: lc 
mesmo para o l):stalo e para a provinch desõe 
prolongamento, iu.licado pelo mesmo enge
nheiro fiscál, qt~e, em vez d1 condemnal-o, o 
ju~tifica plenalllente-

Affirmo por minha vez que o~ interess~s mais 
e erios, tali to d~ provi ncio. como do Estado, re
c !amam o dito prolongaru.énto. 

Em primeiro Jogar tenho, como opinião 
get·al e inc)nt~sta.vel, que as estradas de ferro, 
espécialmen te na 1 p~ovincias do norte, que são 
periodicamente a.ss~la.d"' pela sêoca, devera. ter 
por objectivo obrigad~ ligor o littnral ao alto 
sertão; 

E' o un1co meio de minorar os ell'eitos da 
sêcca, tanto .em relação ao sacl"iti.cio immenso 
que~ Estado precba. f~zer om taos épocas,como 
á grande perda. de vidas e ine~leulavel destrui
çiio do capital creado que se uiquil.t e des~p
parece por não ha,·erem meios de transporte. 

São centenas de rollharea d ' co!ltos em gado 
e productos correspondentes d~ industria do ser· 
tiio, quo ~e perdem por falh dessa condiç!io de 
a pnveit1mento ; e 3S!Iim, q utLnda termina. a. 
sêcca, os faz mdeiro~ acham-se reduzidos :i mi
scria e não podem r mova r a sua indus tria com 
a promptidl!:o nec~ssaria, quer para a riqueza 
daquellas províncias, quor para a. rendt do 
Estado ; ao p 1sso que, si, proporciocanM·BC• 
lhett~ansporte facil, podessem elies aproveitar 
o capital, que ass'm se perde em datriment() 
ge>·al, o <·mprogariam, p>Ssada. a. calamidade, 
na renovação prompt a da sua industria, e esta 
em poucos annos se restabeleceria no pé em que 
estava. nntes. 

No abandono Gm que ~e acham aqu2llas p()o 
pt~lações .-ão·se irremissivelu1ente os c01pitaes 
e sacrificam-se as vidas em proporções e;pnn
tosas o profundamente lasti.mavois, porque,além 
do lado h umanitario. a questão de vidas, que é 
a de buços, tam no nosso pait, corno se sabe, 
importa.ncia. capital. (Apoiados.) 

Em 1864, dias~ eu neste recinto :-gastam
se rios e rios de dinheiro em promover a colo
nisação official procurada no oAtrang-eiro, en
tretanto que se abandona a <:olonisação nll-cio
nal, que se póde f;,er em gr~nde eseah_ 
( :1poiados.) · 
• Nas 2onas do alto sel'tão hay;o, então, e eu 
o di.ase,quantidade imm~ns:~. de braço5 completa
mente inactivos por falta de incentivo para o 
tr~balbo o de meios para nelle so empregarem 
uttlmente, gente acostumada a 'l'iver a mM 

. partB do -::onno de caça, de mel de abelha e 
outros fruc!os naturaes,. pequena crtl$.ção, etc.·, 
e no inverno do leite de algum;\s vaccas, que o 
fazendeiro compadre empresta pa~·a ulimental}ão 
das familia.s; não. t·)m grand3 necessidade de 
trabalh:or. · 

No entreta.nb,qul).nd~ mesmo o quizesa~ fuzer, 
em geral não teria alli meios, porq ti e no sertão 
a.s terras aravú•, lavradbs, são pouc:ts. 

A ter1•a. quasi toda é granítica, impr~pria 
p:~.ra. a cultura, pro:lur.iudo apenas o pa•to a.n
nual ou um arvoredo rac h i tico e enfezado, 
de natureza. a rJsistir ás intem[leries, mas sem 
grande utilidade, co;no o r.roprio sólo: a.pena.s a 
distancia. de Ieguas apparec ~m til: as estreitae 
de terreno aravel, S3ndo então e te extraordi
nariamente fertil, mas infelizment, em muito 
pequ ~na C[ iJantidade. 

Hwia assitn quantidade immeusa de braços 
inut~is ; e GU naque1le tempo dizia' en'tpreguem
so meios directos e í ndírectos no sc.D.tido de cha
ma.e essa. populaçã::. rara·~~s zonas agricolas; e, 
si o tivEuse:11cs feito e não se houvesse p>rdido 
liio grande pal'le dessa populaç&o, tariamos 
hoje braços co,·respondentes á necessidade da 
lavoura actual, mesmo no sul do Imperb. :t.bs, 
como s~mpre que entre nó1 se trah de pYe-vi
s~o, não se cuidou de nnda. di~so e deixou- .... a 
que a sêcca vies.>e matar centenas da milhlres 
tal v z de homens validos, além das mulheres, 
crillnças, c te. t 

A ernend~ qu~ apresent1i com o meu collega, 
assim como· <:s estradas de ferro como traçado 
que indi~uei, sa~isf"z ess:t grand~ necessidade,
prevYnindo o futuro. 

A concessão qu ' se fez daqt~ella estrada do 
Nu tal a Nova Cruz, foi uma cou a és }andaloaa, 
porque, além de nã:o consultar esse fim de 
u tilrdJde geral e imprescindivel, foi f~ita em 
termos de re]>l'ehensivel po.l'Cialidade e· esban
jamento! 

A proposiLo, responderei ao cobra deputado 
pelo 5° districto do Rio de J~neiro, quanto à sua 
fin•l observação de honte.n. 

Houve saldos; o qne se fez delles ~ 
Fez-s~ cous' s d·;sbs: concede.u-s~ estradas 

de ferra com ga,· .. atia ue juros exagel'.ld,. aos 
amigos, como presBnte;. ' 

A de Nntal a Nova Cruz, qu~ percorre apenas 
20 legua.s do littll'a.l, pouco· mais ou menos, 
foi assim. · 

Havendo um p1·etende!lle á. concl•são que s1 
cont,mtava com o capital garantido de ••••.••• 
4.000:000$, deu-se a esse feliz coneession.,rio 
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garaníia sobre o capital <l·J 6.000:000$, alérn 
de 80 annos de dur.1ção do pt·ivilegio! Assim 
esse o nus para o Estado sobre m~i• 2. 000:000$ 
pat·a tn<trgern d? melhor e•peculaçãc! Isto foi 
em :!873 011 i874, o portanto em domínio adver
so a<:> partido liberal. 

Tenho aqui o parece~ <lo honrado pt·ocut·ador 
ftsc.\1 de então, o Dr. Fnncisco Clemeut[no de 

. Vasconcellos Chaves, que impu,;llou a arr~js.da. 
., rn·etangã:o, fazendo ver que eota, entre quako que a.p;,arcceram, et'a ·a pc[o~ d 1 toda.<, mas 

que fo1 desprezado, fnZ •Jndo·.~e a concessão com 
~sse cscandalo ! · 

Qo.anto á emenda. hnho em pres)nça .docu
mentos officiaes e irrecusaveh que a su~t~nta:n. 
A1<im de preenchJr o grand• fim daoptella 6>
trada p~)serv.1ra o Estado do onus da gat·antia 
c1ue ha de pag-1r. int•ogralmente si n,;o se fiz~ r 
o prolongau>~nto. loto é o que nffit•rua o e.n.ge
genheiro íiseal~ e é inconte_sb.vel. 

Nos cinco primeiras r.nczcs de Lrc1fego d:t fn. 
s 2cção, que actualm ;nte é. a. mais rendos'.l~ o 
resultado roi o seguinte (!8) : 

O> Olltros [rOdu~tos r~ttdimento $U/ficiente 
ao menos para o custeio da estra a, sal v aguar
dando ·ass(rn os <lijfres publicas d" ·garantia :> 
'l u.a cst&o obrigados. 

Eis porqu~ apresentei a dita em~nda~ m(:l 
prClCis:wdo dize1· que não pertenç~ á chl.sse foliz 
dos.. politicos erop:·eza.J•ios; su;1ponho que os 
meus nobrel colleg-as me fazem est. justiça; 
u~d,. tenho com em preza~ de ll"-lUI·el"- alguma, 
e ncs te pon.to profiro C)nsermr-me no. minha 
posição ~nodesta.. nã.o pr:"!ten:ltl.ndo honlbre5.r, 
pet· exe:uplo, com. o repnsentantc vitalicio da 
mcslllil p:o'l'incia. que rcpr~sen k>. 

Portanto, não p~opol'ia tal me:lida si não 
·e: .. 'tivess~ plenamen.te convencido o pu:leose 
demonstr<tt· c1ue ella esL:i. completa e irrecusa
velment~ de accôrdo com os Vêrduh iros inte
resses publicas. 

Quet•o mesmo PI'CVeuir o govet·no soln·e um 
ponto. Trab:\lhou-se aqui o "'nno atrnzado para 
conve <·t~•· a e•tl'ada do Ceará Mm·im, d > quo se 
lll>via feito concessão an teria r á do Natal a 
Nov-• Cruz, em ramal dest •.mediante a. g:,rantia 
c1ue se pretendeLl sol.>re mais 2. 000:000$ de c a-

Receitl ........................ 21:710$775 pítt~.1. · 
Despeza .. , . _ ..... , ...•.. _ .• _ .• , 41: 821$067 Combati isto pela imprensa, entendendo-me 

----- div ersas vezes co:u o 1in.1do Sr. Btt~rq~e do Ma
cedo a. tal respaito c f.1zendo-lh.o ver que nito só 

Logo um clefi~i! Mtre o custeio e se tratwa ele gnmd8 patota, pois 'lue nao et·am 
a l'endr. de.-· .... · .... - .... - 20:! W$'292 precisos os taos 2.000:000$ garantidos, como 

----- não $e devia. canv~rter um:. estrada eoocedidl 
o probngamenta,po,ém,snlvarã esta oituação pela. provincia em rnm~l da outra, só porque 

~~~i~~~~:çi6~~~e8~: Jf~~tí~~o ~~rt. o se~~~od~~ ;i~~~~e:q~~~p~Er;ao~:~:;~~;:t~z:;,=~~~~~; 
mesmo prolongani3nto pat-a o Ceará-merim, 

1 trará immediat~mente um gr~nde e~cedente ra.mal, roas o pro ongamento ~ara o sertão. 
da receita sobre a despeza _ 0 Ceará-merim e E peque combati, e não fot con.cedida a tal 

.. · · · · . - d garantia de 2.000:000$, tratou-se então da per-
um mmncrplO nqtusstmo, o mats rlco ~ pro- sllàdir capitalista.s inglezes,e _esta já as>entada ~ 
vincia, e, para avalin.r-se o quo elle produz, f 1 1 - d d 
bastara dizer que só de a.ssncar, tendo sido a resoluçâ:n·d} azcr o ta rama tn ~pen ente 
safra pHs~d~ en> toda. a província. de 200, ()OO mesmo de garantia. 

· OO Vê, port.a.nt~. o nobre ministro do. fazend~ 
saccos, produzia elle por s1 só 120. O que 11 go.t·antia eni.ão pedida 91.~ inju#tiftcavel, 

lato, além da ont1·os productos quJ tambem ra>·qua hoj~ se quer ftzcr a est.l·nda mesmo sem 
dà em grand~ e,cala, c.omo. algodão, cereaes, ell&. 
cout•os, etc. Mas hoje o govet•n) não deve consenti r nisto, 

Logo ~stn.i• sa~ç.io ilo prolongamento dando porque este ramal d>i. t•en.'.a superior ao sou 
grande excc>so, compara.da a receits. com a. custeio, e o Estado, que aftanÇ(In a garantia de 
despezn, virá diminuir, seniio rn"emo res:~l- juros a ostt·ada d:> Nntal a Nov:l. Craz, não póde 
var de todo o o nus do Estado q ua.nto á gara.n- dei:tru• fazer um l'am~tl lucrátivo como explora
tia que coneedea ou afi:~nçou , o q11s \•ale 0 ção p:u·ticular dA cornp:.nhia, subsistindo ~ssim 
me8mo, á estradaactual. e sem reme:lio o preju1zo do; cofres publicos. 

A continuação do mesmo prolongamento para E3pero, portanto, qu1 o honrado ministt•o 
o gerlão, além de satioíazer o. Mee~sidade capi- faça 0 poggivel para que a emenda quo autoriza 
tal do que tenho fallado , percorre r.onas abun- 0 J:lrOlongamento, ou qualquer providencio. mais 
dantemcnte productons de algodão, cereaes, completa, passe no senado, pocque é de iate
couros. e outros genero•, além de atravessar, resse publiCo jus titlC!l.do e.in·ewsavel. 
como tudo o affirma o engenheiro fiscal e con- Tenho ti te a. este respeito q-ua,nto era neces·. 
signaram em sens relatorio1 doo.s minhtros da 
a~ricultura, impot•tando a respectiva con·fir- sario para demonstrar não só que a~resente1 
ma~•", nurneros l s e. ricas J. azidas de enJtofre a.q uella emeuda c~'wo nm ~en·iço à proviucia e 

.....-.- de accordo ·com o.s interesses desta e do E•t®o, n~tivo, qo.e, ss.:rundo .fui pesso&lmente i'Ilfor- ma.s tambem. que de facto 
0 

nobl"e deputado 
rn.ado, Di:> S~i &Í ~ :nn OU SOm OJ:ag'c.ra.çito" 
que por mim gosto sempre de evi~ar, po~ Minas estava enganado quando affirmou 
poderão fornecer 0 mundo intéiro , que que o enge·nbeh·o fiscal combatia o prolonga-
o mes uo em l~r.;."lOS mais modestos por si mento a Iludido· .. 
só con.stit11irá um g1.•a.nde eommercio para Não, o que elle dtz, e sobr< 'lne o E_s~ldo 
a pr.::>vincia, elev&ndo $\13. Tendll, e dando com J dGVG precavor41e, quanto " C!lleulos fiettetos, 
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ref,:H"I.'~-Sé a. outr-os concessões. do z-a~antias o 
r•óde..se applicat· mesmo a primüim dessa es
tmda. 

M1s,q•mnto a? (lrolongamcRto,dc que o.ctual
mente se trata, dtz o que tenho affirmado, que 
é de necessidade e incontestavelmente util, n 
isto mesmo confirmam donS ministros· da agri
cultura de cujos relatorios. apt•esentados este 
anuo, copid os trochp3 que,, isto se referem. 
lJcm como dos ·officios do mesmo engenheiro 
íis:·?!, o que tudo deixo de le~ pa.1·a não fati~·ar 
ma..:~ n. . n.ttcnçõo da -c11narn., de coja benevo-. 
lencta Jil tenho abusado tanto (nti'_g apoiados), 
sob•ctudo traLando-se de matel"ia em (J'lC sou 
recruta, n tturalmente desa.s:1do, e em ql!e faço 
o m•1.1 p6meiro ensaio. 

O SR. J. PE~rno:- Si é o nrimeiro ensaio 
.i i falia co_mo meotre . • 

O Sn. BEZÉRru\ ÜAYALCanTr:....:.E• e:~:trema 
U.ontla.tla de '/. Ex. ; mas emftm, como V.:,· Ex. 
tmnbarn chamou mostro no nol>ro depu todo _pelo 
Rio de Janeiro· que oncetútl e<t~ debate, Yejo 
quo faz um uso geral de sua nímia e excessiv~ 
b~nevoleneto.. 

!\ãa me sen ta1'ei, porém, sem chamar a ·, at
ten~o do·nobre minis::.ro par-a. um ponto f'S· 

llecial. V. Ex. estabelecea. como um dos 
p,ontos do seu programmo. o severo rospeito a 
lei, e entendo quo isto é um dogrn~ do partido 
lioero.l. (J.poia<tos.) Lembrarei pois a V. E:o~:. 
uma illegalid3.de gar"l a mui to notavel, qu~ 
·énlre nó• su'Osi3le; o que infdizmente part> ~• 
nobrea deputados da opposição conservadora. foi 
iniciada e mantida pelo seu partido. 

Tod~s as secreta.ri1 s de estado em 1868 refor
m~r~m seus regulamentos estabelecendo ~sta 
disposição (lê) : 

(\·Nenhum empregado jubilado, reformado 
'ou aposentado poder.< ser nomeado paca. em

Isto, Pepito, ó uma especulação (apoiados), 
uma industria. imm01·alissima. (Apoiados.) 

\r_ Ex_ c:rtir pe os te cancro, não só e.etual
mcnté como p~ra o futuro. 

Tenho concluído pedindo novamente desculpa 
do modo po• que m:\l desam;icnhei t;'refa tão 
espinhos~. (Mu:t_a l>cm; muito b~m. O m·a
á~,. d {dicit"'io.) 

A discussão ficoua:lhda. p-Ia hora. 

O Sn. Pr.zsml'!NTE dà a. seguinte ordem do dia 
pa~_a25 de Agosto: 

· 1• pt:r.>'te 

3> dis~ussio do Jl roj e c to n. 168, eol>re a ju bi
lação do con;;;olheiro J. J. Fet·reira de Aguiar . 

2• discu~são •lo projecto n. 16ôA, vin:io do 
s~n9.do, sobre a pretençf!:o th Satllrnino Ferr-0ira 
d-n Veiga. 

Liscussã::> nu.i ca ·aa emenda vinda. do a~nn.ilo, 
relatl~a á avenida de VUl~ Isabel (pr0j~cto 
u. 4L) · 

i• Jiscus;ilo da.projeeto u. 62, relativo ú 
jsençiio de imposto de daciroa m·br.na_á socie
dll.de propago.dora de instmcção ás cla•s's ope
rnrias ds. ft·cguezia de s. João rhptista th 
Lagôa. 

1~ discussão do projecto n. 75, rclati,·o ao 
montepio dos ope:u:·ios do arsenal de ma
rinha. 

1' di>c,qss~n do pt·oj>~"to n. !89, rolatiYo {, 
cn~·en hos cen trMs de preparJ de café. 

i • disc t1 ss1Lo do proj e c to n . :l 92, r ela ti v a 
pr >teuçiío do tenente Andrade Neves. 

i• discusslio do projecto n. i3:'i A, relntivo 
ri. fabJ·ica da tnatriz de S. Simã.o. 

· 1• discussão Jo p~oja~to n. i4 A, sobr~ n 
estrada. de ferro de Sergipe •. 

prego o·~ eommis~ão do ministerio. »-
Continu :ção d' 2• dísc1uoiio do prqiecto 

. n. 23A, rcl~ti-ro â e~t~·~da. de ferrD de Batl1-
Esta. di.spOsi<Jlio cstõ. nls l'OtCl'mas de todas as ritó. 

s ·cretari:t$, inclusive o thosonro, e tenho aqni 1• discns>ão do i'''''je,to n. 197, sotJro cs-
a? .da~as _dos respcctivo.s decretos para cit1r Sl. • ! trach de ferro da Pouso Alto ao l. ).>m•adinho. 
fo 1 _P18C 1~~. . . Conti.nua~lo da i" discttssi1, do projccto 

Ent~·etanto ~ffi~·mo ~ V. Ex. que ha d1ve,·- n. 65, sGbro commercio inlo~pl' ,yjncinl do es-
ses e lt1lve~ mUttos empregados aposentados · cuvos. · 
q)le e~t:lo e:o:e~ce1,1do ~ovos cargoR publicas. 1 2" rliscn~são do projecto ti, HO A, sobre 
N;. mtnhu pt·ovmcta B91 com cm·tezn. que hl\ promoçíl.o nll. ~~llmda. 
doas •!mpregadJs de fazeuda aposenbdo~ qae I i• pa do projcc to n. 65 de lSS2,sout•e ~xc
e5lã.o cx_e1·ce ndo. outros G!tlp;•egos, um o ~e cuçõa·s cmnmerciaes. 
tl~>~souretro d' a!fandega e oatro o de adnu- i> disous~ão do proje~to n. iBO, rebtivo a .J. 
tustrador do correto,. J. F,, gtmdr:s de Rer.ende e Silva. 

2" pe~rte (âs 2 horas au antes) 
As iofol'IDM s1io da :1868, e o administrador do 

cOrl'eio foi nomeado logo nesse tne>t:no anito, 
apena, mudou a situação politica, a despeito dn.l 
lei expressa em contrário. c~ntin~ção d~ 2• discuss~o de receit,\ ge1·:>1 

E<pero qu) V. E:t. não mantenha esta ille- do Im~el.'lO. _ . . 
gnlidade, tome nota della para manda~ fazer I .2-~ dts~usso.o. d·) J!'OJecto n. 100, credito :10 

nma revisão em toda.s as rcpartiçõs, e onde l'mmste1·w d~ uuper10.. _ ~ 
achar .empregadJs aposentados m.mde-os para 2• cl•scussao d_es llrOJec~s. ns. _1;,0, :l3G, L -?· 
:~ ~1sa (apoiados), porque isto é uma especula- , 121 e i-:13, ct·edttos ao mtrust~po da llg"rtcu<
ção. (Apoiados .. ) Tenho visto empragados com'\ tur~. 
dnas ap~S1ntado~la.e, uma; geral e outra. pro- L . - · 5 h . d t rde 
'incial, e depois disto ainda. e:.:ercendo emprego I e~ anta-se a. se.ssao as oras a a . 
pa;a obter nova ! . --<-ó~.,_ 
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ACT.\ o.~ 5S• s:;:.-;; Xo E~l 25 n:~ _,~;os,·o ar, 188~-~IJOS, l3ar:to de Araç.•gy, S01na Lcilo, Dhci•!l , 
J . $iÍ _llla,-ianno, Aug-usto Fleury, Felisberto 

Prcsid:Jn.,.; ia d CJ S r- . L i ma Dum·v~. Amaro Bl)r.c:rra. Oeminianút Ah·a!'o C.$ rninha: 

SU~UllAlUO.- l.citan ~h :\cl-a.-~~cd~l=l :u;ã.4) J o Sr. C=..r· 
\'!\lho ReX'!II ·~~. r~xplic:::u,:iio · lo Sr . H. i !lci ro tlO :"lll!ll CZ:mt 
tO:•l ~c..:r~:t.:u i ·.\-Exl•ta.IIF ... ~n~ .-l', o ~neri mcuto;~ , ,r11 Sa. 
A!m~·itln. Sngilt'ir:o, ~]~riiur Fr:~nrheo c Jo ~lí 1lndaluH).
on o•:lf 00 DIA.- :13 &.!i.iCil$>'ÚI) 1l(l J)!Ojcctll H. { Gf; , j ub it t~• 
d:o ÜC'I corudhc-1roJ J J. F.;:l'rf!ir.1. li~ ,\ gui:tl'. Rnccrr:-.· 
;tl~tltf'l oYotJ~Uo.-~J jH;;cu5:.;;'í., ti., jlr('joc t!> ·lG; .\, ,·hu.lo 

J o ~Gnt\•10,\J f~t (!a~.!t(l~·lo S~\.lltn~islO l~or r~i r:\. 4!J\ \\li i;'- · J)~ .. 

e:::~.ra ~ão t!ci Srs. Asulrouie fi ;;ad::\ o . .\IT<J UiiO Gcl!l) Juw 
n ÍI) r .-niietu~ão UA:ci\ do p rOjOG10 11 . 4 ~cmen tl:'I IJQ ::tO · 
nrulo' .3-venid il do \'illa b :lb al . Vo t.:a t:.1t). - ·i~• d i~( nu:io 
do p~jecl.o na G~J~ ~nc~o do de! cima u.rt. u :L :l ucol:'l J.l •l· 
pular da. La;:o~ . \'oLa!i50 .- b Ji~11u:i.o th Slt'l'lj~et () 

n. 15. mon topio do-! or.cr:~.;-ios do ~aC!n~l .!o th:H i t• h ~ . 

Dist urso 'lo Sr. ~bl'li~ F ranch:eo.- t :. •lht.u.\3-io d o 
J•rojot lll n . 1-::9~ c n;~ul,os. CO:!Ir-J.es do r.n (~ . Disrur~to:-~ 
d o:\ 5,. • . Fr.1neis co Sotlré c I.OOI•U!d D Cuuha. - l s. lJL; .. 
cuNio do p rojocto n . tl)-l. l! :-cl~n~So do h:net:t c Ano1r:t de 
NeYO$. \:.ola~o.-ta· ~! i ~c:I $.-"'ID tl'l :•rnjed D n. t"ti .-\, 

sobro~ f:~lll i C.a. :!:1 m::ll'h Ue S .. ~i nl;io. \"ota!:\o.- l• 
diu u!!i o do pr.·jett.l n. J \.A: o.;t rit•b do (t r ro dt Pf r
glpo. Re:'}ucrlmc:l to do Sr • . '. l'hlfdG; Spindu!â. Dis
curf.O.$ dos Sr.:. Jj).r;io d,:.. E.s~ ~.,u~b. o A. S:•it\do!.1 .
Cot~tln o ~ ção dn. :!.:.t di.s.ct.l~.!liii) Llo projeeto n. 2:1 A, c~t rn •! a 
do forro do. Bl tu.rit.C. Diiettr~o do Sr. A!v:~oro Gamioha.. 
- SEC[;'X!)..\ l'.,!:TE I•J. 0:: \JI:: )llJ O tll.\.- t::m !i u:~ :t~ão ,(,1 ':.!!\ 
tH~CDho":o tl CJ OTÇ.l.llõC'ilt rJ tb õ;;Cd l~ g~r:.tl o! o i mpc t·i o. 
Di ~ cursos. !Jo; Sr~. fi!S<:Omle dl! l' ~ran~ gu:i {lH'OStdl! nta 
tl t> co~ts.c!tu)J c Fo:-;·l'lir:l \"i ::\aaa.- OtLI~m Jo db. ~nra 

Co.uunrgo, Roõrigucs Lima~ Fr.a.nd$CO Sodró o 
Barão Uo G•ls.hy. 
' Compnrccem f0ro~ cb IJOnl. regimental , os 
Sr~ . P ompc.m •. k~Jdr.:ldo 1'""iguei1·;1, Go~ues de 
C:.1s h·o... .Jo::t.clUÍr.l Ta var;::s. Fe.rt"eint Vianna, 
Cnrnc iro da Cu nbn, F. llclisario, i\hnocll>o:·
telk ~\r,'"j" Pi_~h·• , T_. H~n~qncs, Ct·u,, Ro
<lolj·ho D:\nbs, l't'nnklm Dot·m, Du;1ue-E~Ir~da 
T • ucl :""~l , ;\h·e:s de .. ·\ranjo e Som:~\ C..'i.rvf\Iho . 

20 tlc Agosto de l:"'S2. 

A's 1i ho1·os foit~ ~ ch"m 1d ' • a cham-se 
pres~nte :< os Srs. Lima Dttnt•te. Ma tta I\Incha
do, Ribeiro de i\Ienczes, L~>l)Oldo Cunh~, lh a
son, Vieü·~ de Andt·~,b. lgllaci o Marti ns, Al
ft·ad o Chaves, Vianna V~z, !th rt im Frnnciseo, 
Bor.ot•t•a de Men1zes , R.'ltisboM , Prisco P t\
raizo, João P cnido. Theophilo, Almeich Perei
ra Juvcn~io A lves, Manoel Carlos, Vlh<">a Cin
lr~, Darão <ia &tanci ;! ~ Gon~.alve_, F'lrr~'ira, Al
cofor~clo, Silva Mai>' , CAnt:i o, Olympio V,.l. 
ladõ.o, Gonç~lves de Ca l'\":l lho, Rodri guoJ Ju
nior, A tfonso CQI.>o J unior , illa~-Dowcll . Cnr
Yitlho Rez~cnd<l, Lacerd:~ " 'crneck, lllar tim 
Franri•oo Filho, Ro ir i;uco P oisoto . Cru >. Gou
vê~. An tonio de Si,luc ira, Can~irlo d~ Olivo.ira. 
Ari.;tidc> Spinol~. A llilnl!O Pcnna, l3ulhü~s, 
Sinval, R.e;ro Ba~ros, l!lysses Yi·tn n~. Naton, 
Almeidó\ Nog-uei~n . Barão do C uJinàé, T;mlui
nio de Souza c Ribas . 
. Compnrccc~am depoi ' <h ch:>m;Hh .<>a Sr • . An
trmio Pinto, Znma, P assos · ii:Itr;tnd~. Diana, 
l.lariio da Lcopoldinn, Barão .de Ana dia. H onr[
que Ma1·ques, Paula e Souzo, Felicb <los San
tos, Y oz à c l\IeHo, Es,indola, Al~1 eid" Olí1•ei
ro, IJdofomo de _,\.!•nnjo, Jcsó Pompeu, Bnriio 
da Villa rln. Bar·rn, Carneiro d:1 Rochn, S~uza 
Ql1eiroz Junior e Soar~s. 

A's i1 horas c 50 minutos, acha ndo-se pre
sentes 65 S:s. deputados, o Sr. presidente abre 
" sessão. 

C)mparacem de r-ois de al>erb a s ess/loe ~inda 
dentro da ho~ll- regiment~l, os Srs. h scr:<
g-nollo Taun3y , Abelarilo de Brito, Co~lho Cam-

Fait:u11 com c~us.~ pn·ti·~ip:\da os Scs . 
Adrb n o Pimentel, C• stolb Bran co João Cae· 
t:.n~. !\Ioreira de Barros, Monlan<l~n. l'nulino 
de Son 1.n, Pere i~ da Sil v~ e Sik1 i\Iafra . 

Faltam som cans:J: ra~ ~i cip~cti o.• Sns . Cus L> 
Pinto, Con luge:n, Ferno.nd·~s do Ol ivcir:~, G~
neroso :lfa rqves. P ercir., Cabral. Pr:~do pj. 
ment •I, P orelli, Ruy Barhorn. Si!\·i.,0 o Br>n· 
diio, Seraphico c Salusti:mo. 

E' lid (L c pos t • em dk:uss;1o a act• d,, ses.>:10 
tb 24 do corrente . 

O Sr- Ca.>.·-.·alho R e zend.e 
(sobre a acta)<-V. E~ . • Sr. pa•e ;idante, ha <b 
rocord!':·-se que 1: :1 ~1ssiio do hon :cm. 'l u:.ndo 
se vcri6cuv!l. n. \'olo.ça.o sobre t'.t 6;nendn. autori
~ando o governo a cone -:!de•· g-arau ti(l d juro.~ 
ao 1'1\mo.l 'lue, p!\rtindo dn eUr:t<:a do l'o:ro do 
rio S. Frflncisc), crn Pern~mbucc,se dit·ij 1 J á 
d~de de Pesquei;·a, o Sr·. i• secretario cl ocia1'0ll 
que essa emenda tinha tido 31 votos a fa1·or <• 
I!B contr''' A'vist~·disto V. Es. por meio do tim· 
pnno chamou n postos os batalhões <lisporsos, o 
q u:tndo di~se quo ia de novo SLljeit~r á vot~ção 
:. emend~, cu p ela ordem ol>seuei qu~ se d evia 
pt•ocedet• :\ cl)arnarla nos termos rio nrt. 1i5 do 
rogimonto. V. E"- nilo u;c <Juiz o ttendcr, tendo 
em seguida 1og r :t vot:1 ç:.ão. 

Nem d 1 ~c t :>, nem do Diario OfficictZ consta 
esl:l. minhn obsct·wção e ó isto o <JUO me t rouxe 
:i t r i~uaa . · 

.. Ligo !\ · tn:~. ior import.'\n cia ~ essa minb~ r o
clam:u;ii'>. 

A clclil>cr.1ção tomad a hontüm, snlvo o devi<IO 
r espeito tis intcn~.õe • do V. E:.., im\)Ort.~ " 
v ir..laç.ão d•! un.1 nrli;;o C=<tlrctss? do rogimcntc. 
e pot• cons equencin 6 preciso r1u•• cnn.,to nãv 
só rln acL3 , m:~.s do Dim·io Offic ial , que n oppo
siçlio pt'()to:, tou. 

Aproveito a oce:.sião, Sr . p r..>s idonlc, rnr., 
cl i~er duns pnlavrn• sobre uma outt"(\ qucst.io 
i ntimame nte li g-1d~ a est~ c que a té envolve o~ 
·cr<ditos do p >rhmento. 

O Srt. P RES1l>l!x1'E:- E' _relativamente ü 
act~ 1 

o Sn. C.H\I" U,I<O RR1.F.Nll>'!'- r.:- rolat.iva no 
Dim·io Official,e por isso iniimimente ligado. :i 
act,. · 

O Sa. PRl':SIDEXl:l!< : - Mas o 'lu.c eslll. em 
discussio é somente a nela. 

O Sn . CAn,-:.l.l!o REzl!:NnE:- Nesse c:~oso 
V. Ex. mandnrã sanar de conforrnida<le com o 
togimen to, dando-me a palavra pela ordem 
lo:o que t ermine o el(pe<\icntc. 
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O Sr. Ribeiro <le· 1\f:en.ezeSi 
(2" secretario):- Acho que o :aJbrJ dep)lta.do 
não tem razão na ~eclamaçã.o que acaba de fa
zer, por isso qae a acta diz os~gui~te{Lé) 

Já. se vê pois q ~e a. a c ta nao so menctona a 
reclamação feib ;>elo nobre deputado, como a 
de outros t,·es S ,.. . deputados, oobre a votação 
da emenda de que se Lrat:t. 

A a.cta só contém o rosumo do que s ~ passa, 
entretanLo a. reclamação· ora fotta P'lo mau 
nobre ami3"0 ficad. eon>ta.ndo da act.a da pre
sente sessão. 

O So.. Pa.ESIDENTE : - Devo !ibserv,lr .a~ 
nobre deputado que não mandet proceder a 
eha.máda. porque se achavam presentes, deu:rn 
do salão, ao St•s deputa.uo•, não cst.ando.porem 
occ11pa.ndo o J seus loga.re<, n~,.s<lesde. que fo~em 
convidados à occup tl-os.vertfi.cou-se haver nu
m 'ro a.té em e~.:cee>o. Por isso não se fez a 
chan::.ada como reclamava o nobre deputado,n~o 
h wendo, p~rtant~. infracç<io do t•eg-imGnto por 
pc."&e h prc>idencia da camarn.. 

Não h~>ven<lo mais ningue'n q!'e p ~di1se a 
palavra. sobre a a~taé approva.h. · . 

Os Sas. MAlnBI FRANCisCo l!l JJSÉ !lhni.\l'NO 

pedGm a. pahvra .. 
O Sa. PRESIDltN"t"l'l diz que não se a.ch:l. na<la. 

em discussão, que se vai br o expediente e que 
depois dar;t a palavra ~m 1? lagar ao Sr. ~1-
ineida. N ogueirii., y~to ter-lhe a c~sn concedido 
hont2m uma urgencia p~ra hoje. 

O Sa. M.<nTni Fa.\Nc:sco reclnma que pe~iu 
a palavra p~b ordem afim de r e {nerer a tn
versão da ordem do dlt da sessão de am mhã. 

O Sa. PRESIDENTE diz que dar:í em temp~ a 
palavra ao nobre deput.a1o. 

0 SR.. i o SECRETARIO da conta do •egui.ilte 

EXPEDIENTE 

~':'lido e vai :1. imprimir o seguia te 

Projecto 

Foi presJnte ã commiss&o de mariuh~ e 
g~at•ro.o ,.~~uor;.nento em qu.8 o i 0 tenente da 
armad~. Apri:.;io dos Sant's Rocha, petl:~ que 
lhe sejam contados em sua antiguidade tre~e 
dia' em quo co.11puta o tempo que lhe foi des
contado exeeden b ao anno àa 2~ cla•3e em '1 ue 
esteve por tet· requerido reforma. 

~om 10 mczes de 2• classe requereu a sua pas
sagem pn.ra a 1• classe; que então não teve des
pacho seu requerimento, apetar de ter sido jul
gado pela junta medicct em ,. ia de curo., preci
sando apenas de Ires m~zos de liecn~~ par<~ s•r 
elh radical; que só a 25 de FeYer~iro de 1878 
recebeu ordem do apresentar-se :i. inspe ~ção de 
saude a que foi submettido a 27, .sendo pela 
r~spectiva junta julgado prornpto para. todo o 
serviço ; qn> os i3 diJs decorridos de i4 a 27 de 
Fevereiro, de excesso sobre o anno de 2• clas
se, foram motivados por um.a. circumstancia in
dependente de eu~ vontade ; e que si 13 dias 
antes fosse in•peccionado, · seria do mesmo 
modo julgado prornpto. 

-Sobre este primeiro requet•irnento informa
ram: 

o qua>'tel-general de marinha, que o espaça
mento allegado pelo pe~icion~>t•io de facto S} 

havia· dado, mas devido" ao parecer da j 11nta. 
que em D~ze:n·,ro de 1877 arbitrou em tres 
mezes o tempo neces;ario pa.rs. seu completo 
restabelecimento, prazo que deveria \eruünac• 
em Março, êpoca em que de novo deveria ter 
sido in >peccionado. 

Que, dado que fosse ins[ieccionado este of
ficial no prazo fatal do anno de 2~ classe, de 
canfJrmidade com o art. 7 ' da lei n. i204 de 13 
de Maio de 1864, ainda as>im teria de soffrer a 
desloc1ção contra que reclama, visto como a 
inspe~~ão d~ snuda deveritt realizar->e no dia 
1&, e esse dia de differença., além dos que se
riam s-a;tos no and~mento do I"c~pec~ivo pro
cesso a.té à data do décrelo de tr~nsferencio, 
seria. basta.nte para altor.:r sua. posição na es
cda.. occasionando-lhe a perdt de antiguidade 
a. re,peito de tolos os seus aam li"ada.; promovi· 
dos na ·mesma dda.. 

Que portanto par~ce .não eatar a pratenção 
deste offi.ehl nas condições de ser attendida.. 

Quartel-general, 21 de Junho de f878.-Ba· 
rão de Angra, ajudante g meral da. a.rm·!da. 

O consellw n<~val, sendo relato~ o chofe de 
d ivioão José da Costa Azevedo, apresentou em 5 
de Julho de 1878 o seguinte parecer : 

Que não deveria ser deferida (1. 11r~tenção 
ti•JBIA offi.cial - de conhr como si esttvesse nn 
t• classe os dias e.xcedentes ao anno de 2•-em 
f<~ca do § 4• do at·t. 5• d~ bi n. 2296 de 1.8 de 
Junho de 1873 que m>nh termin>nbmenta 
des~onta.r o tempo que o offi.cia.l excedo por 
moles tia o ánno de 2• cla.sse. 

Asaigna-:loa-J ose da .Costa A~eueclo.-Joao 
OrJ.pisr•·ano .Bandeira de Meilo.-Joaczuim d6 
Souza- Reis. (Com vaLo am s'parado) Pedro 
LeiHo da Ounha. 

Este offi.cinl, em um requerimento dirigidó à 
Sua M&gestade o Imperador em i7 de Junho de 
1878, al!egou : 

Q11e tendo pa.a~ado para a 2& el.e.sse por decreto - Parec2r~do conselheiro Pedro L. da. Cu-
de 14 de Fevereiro de i877, em con~qnencia de nha : · 
molestiaprovad•emin.specçiodesaude, empre- Diz que a maioria do conselho nwal neg,1. 
gou"todJs o> meios a. se11 alcance para. não eom- ao 1° ~enente Rocha o direilo do que requer, 
pletaro annonessa classe e evita.r,quando r~vei"- porque entende que a antiguidadJ do" officiaes 
tesse a ta, qualquer prejuizo em sua antignida.de 

1 
da armada deve ser cont~da nestas circumstan-

AS<im fi:ii que primeii"arnenta requereu a ci:~s, não do di~ em que termina o prazo da. 
·sua volt~ para o s~rviço ·activo apenas cDm lei, mas sim daquelle em que a jnnt~ medica se 
sete meze11 de 2• classe; 6endo-lhe :negada reune para inspecciona.l-o. 
;. vista:. do 11arecer da juntll medica qu" Discorda desse modo de ~er, fundmdo-se na 
o inspeeeionou e o .i ulgou doente; que propria lei para que appellou a maioria do 
pel&· 2• vez, em Dezembro do mesmo anno. conselho~ 
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d~ 18 i4., que ?JO ~rl. ,. dtspõõ: 9ue, exptieito '" chr;ssimo como-e, nib adn>ilte 
Diz,qu~ com effeil~ a ~ei é a de i3 d~ Ilíaio l § 4' do art. 5• da 1 i do i8 dJ .!unho dl 1873 

Qu~ os offic1ae.q qt1e requ~rere~H :reform:J. com ult'-'fl!ret~ç~o logicn e J'esm•v:.1àa, nelo qu~ don1 
mono., d~ 30 anno~ ~o sg.•v,ço e pro·.-.,.:cm qua. ser httel.':llmcnte obscr,•ado <'indll. •11111.ndo se 
s~ .~chJm ~a.• e_ond;çoes de obtel-a, sCl"aO t"ans- I prestass: ao ab_u~o do e~ecuti·i·o. pOt·que taes 
fet2dos pa1 a. rt .23. C1as ;e e ne:;t-a s0 conse~\":n'iio abusos sao corrlgtdú3 por ontros l!l.':ios~ Eru: i2 
po. espaço_dc um :>nno, fi"do o qual serao re- de Setembro de 1878.-Viscu>vle de ,l[uriti&~. 
formados"' ror llOVDS e:<am·s ~' reconhec.,. -Visconde de A.baet<i. 
f].1Ie suh~i-item n.~ cansas alle,gadas. 

Não v e por olla nenhuma t'1lzão quo se off ,_ 
reça á maioria do conselho p~ra neg-ar o que 
pede o 1• tcnen:e Rocha. 

A l~j f ,1Ja <k um nnno e diz: fi>'do o 'l"al é 
o offic1al reform~do ou volta a i• cla~•e. Conclue 
d'ahi .quo o acto Jcfiniti,·~ ó o do pr.•w d" lei e 
nã0_ o d:~. r 'união da junl", •tue pód~ s~r espa-
ça, lo. · 

Que neste caso d "contar d;as do antiguidade 
a uu1 o ::cial é aggravar a.~ condições d~ \llfla. 
classe jã da su;~. natureza obri<:"ada a t:.ntas 
restricções '' preceitos, c que os officiaes não 
devem sotr,·er plr causa d' demo,-a de P""i5 
nas repar:ições, pois que a complicação· de 
pr_oco>sos c d1fficuldades de cxp~dbntc con
sltluem o caracter de todos os ramos de nosso 
system:>. t\dmini~tr:\ü<o . 

Ao conciuL~ t:liz que a. razão e n rri.'li.s ri ..,.o
rosa justiça f"zem-o pensar diver2a::n~nle~ 1!:>. 
maioria do c~ns~lho naval e entendJ que ao f o 

tenente AprLdo dos S~ntos Rocha se deve lev.1r 
em con t~ os dias e:xcedentes do anno de 2• classe 
o fim de não ser p~ejudie 1d0 ntl. sua colloe;çã-0 
nn escala. 

AS!Iignado.-Ped,.o Leitão da Czonha. 
O conselho supt•emo milit c r: 
Diz que e hbelecendo a lei de 1:) de 1li io de 

1864 no se~ art. 7o que o ofticial 'l ue p ~di r re
forma c 1m mon .a d~ :30 anno~ paea-, pil.!"a a 2" 
classo pelo loiLpo de 11m anno, (inrlo o l)Ualserá 
r<formado ai por no'!los e:cames so roeonhoccr 
~[UO subsi~tem a; cau•·as :.llegadas, o obvio que :t. 
lllSpecçilo d' eaude sô póde ter 1o<>~r depois do 
anno de esta !i~ na2l alo.sse c ntío

0 

omlu, c quo 
portanto entro o te~ma fatal da demora na 2<> 
cla!JaO e o Mto d:t r~forma d~ offiaial ou do s011 
rcvcrtimanto pn.ro. a ta, ha um inter,·alh vario.
vol _o~ .ft.cto"' facto. qu~ niio pód·• preju~icar a 
nnttgu1dndo elo ol~ci_nl som mani~est·1 inju , tiça. 
NiW ao dovo admiUlr 'JUO o 1og-ulndor tivesse 
eu\ monte s~jeitar u. antigui<hd,J rlo official da 
nrmadn :\ occaaino em que o g-overno 0 possa 
mand"r insecccionar, ma~ li.11lella em que o 
n;esmo offi'.l:tl se acha capaz do serviço me
d!anro pr~mpta mspecçiio. 

Parece, p1rtanto, conclu 1 o conselho. que 
devem ser contados ao 1• tenente Rocha ·o~ 13 
düu ·que, contr&. a sua vontade, e"cedeu o anno 
de 2• classe, de modo a ser cpllocado na escala 
no log-Jr que lhe CJmpeth antes d1 ~ua desl<r 
caçi'i~- Em 2-de Setembro de 1878.-Visconde de 
Tamamlard.~Bitt.,;cotor~.-Barão da La
g~na.-Soares de Anrlrea.-Berxurepaira Ro
han.-Ra.pozo. 

_ Vnto pelu par-ecer do cunselho su,,r )mO 1ui
hl~l', porque estabelecend" a lei o \>~ozo fatal 
rle um anno p:1n a ccmC!'Ya~ão do official na 
2• classe, findo es•o pra7.o de.-e ser ref..>rmado 
ou l'c,·crter à 1" ela% e. -J. 1~. de Lamare. 
~Segu~do rcqoerimentodirigido p;Jlo mesmo 

ofllCl tl a ::Ol!·, Magesbdc o lmpera<lor, em 2 do 
F~ve1·.~iro rlc 1.879. 
. Nesta segu nd" pel}ção abu nd' o p , ticiona

rzo nas mesmas conEi,deru<;ões e .~oer\'e-s! dos 
mc~mos a.t'guu1entos '[UC so cncon.tram na pri
:rnetra. . 
. O qua.r.:;ot-~ene1·3.l ropúrta.se ~t ~u.'\ printeiro. 
1nfurmaç;<~. Em 4 de Fe1·ereiro tle HITO. -
Ban<o de Anol'a. · 

O c:.Jn.selho na.va} 1 iJuseando-se· n a h\1 pOt hesú 
4• do art. 5• da I <li de 18 de Junho de" 1873 é 
do pa.rocer q 11e sej": in~lefel'ida e~ la petição.' 

Em 18 de Fevere rode 1879.-.t. Sil~cira dl). 
,1[ otla.-l O<ío Capist,·ano B. de J:l etto.-Luio 
M al"ÍIJ. Pi:z,.et . 

.-Terceun petição, em13 do Jano1~odei880. 
O quol'tol-genêra.l da marinlm infol'm:>ft

voravelmente esta petiçito, por j~lg,l-~ hem 
fandad.a. A 2• mspecção de saud9 denri~ ter 
tido log.>r no dia em que expirou o praw da 
lei, parecend1 evidente que o resultado d ~ua 
ssri:r. en tiío o me~ mo vcl'Íficado i3 dias depois. 

Em 29 de Janerro de 1880.-Eli;ri«•·io Jose 
Barbosa, njud~nto generaL 

-Qaartl petição do mesmo ofii ia! dirigida a 
Su;~. Magestade o Iznporad&r em i 7 de Maio 
de i881.-Identic~ âs a.nteriDres. 

O co_mm:~.nd>nt1 da fortaleza do Willegai
gnon, mformando-a, reporta-se no parecer do 
conselhos"pfemo miEtarcom quo concorda, p~
reccndo·lh: portanto ju•ta n pr'eLenção do 1• te
nente Rocha. -Em 18 a} Ma.io de 1881.-Joa
quiJlt J osê Pí~tw, capit,(o de mar e g-u~rra. 

O quartel-genel•,1 da. Htarinha, \'unbem re·,or
ta-se à sua primeira. info1·mação na <zual, dis
cordando da de seu a n.teeessor, conclue polo 
defe1·ime>llo da preLenção do i• ten~nle Rocha. 
por j u lg-al-a justa. c basead~ n& lei. 

-Pelo quo fica e:Jdt•actado dos doeum~ntos 
que forain presentes á eoru.missio se ovíden• 
cia qoo não forarn ace:ordes em s eus a.rgumen .. 
tos e conclusões as autorid~des O:I.vid:>s sobra o 
requerilllento do 1• tenente Apdgio dos Sll-n
tos Rocha. 

Entonà c, porém, a co nl>lissã'o que G de toda 
justiça e está apoiada na lei a pretenção des
te official. 

O i• tenente Rocha, tendo requerido r~farma. 
e contando ~nenos de 31) ~nno• de serviço, 

cO.N$l:~uo· nl!: zn.;.no depoi• de inspecciono.do rle s 'lld J · e j11lgado 
, ~ . . incapaz do sGrYÍço, foi tramíerido para t>. 2a 

A s~cç~o d,1 guerra e marmha do conselho de classe om 14 dJ Fevorciro cle l8i7 · tudo de 
~F.t.ad' eonfirm:l·$a em o par-~cer da maiorin dG I eonformidadG com o nrt, 7• dn lei n: 121)4 de 
cons~lho n~val, tendo em ~ttenção o preceito do ' i3 de Maio do 1004. 
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Alli conser\·:ulo contra su:Í \'Ontadd até 13 ' tempo decorridJ de 14 de Pe,·erci,-o <lc 1Sí8 a 
da All)·il de 1878. d~!a do d ; ·,.·eto que o tr~nsfe-, 13 de Abril do mearuo anno d•r~nte o rptal es
l'iu Co no,ro tl6l"~ a i 01 cl:\ué, o:rcedcu ó certo teve,. a1ém de llm ~uno, na 2~ d~e da. artua
o prazo d} um_ a nno do lJUe trata o citado d'-
art. i. • . A•·t 2 o s- r • • <>·d .. d' . - -

!lfp.s, .provado como est á p. r dou~ p,are_c~ros - · ao -~o,~ a,, as . l:>postç.oe •. em 
c h. juhl ~- medica •1ue o ]uspecci '>nou em De- cont>ario · ~-. 
, ·, m .ot•o de !877 e F"ve~ei:·o de 187S, 'iue nãO Sab das COturuissti'> A:n 25 rln Agosto de 
mais ~u'>sisliam as causas de sua porllllmcnch i882.- A.d>·•aoto·PimeMei.- Pt·a.>üli" ··Do
u~ 2> d~sse, não deveria ser alli c Jnser.>":>do 1'ia. - Prisco Paraiso. 
nlém •lo pr<1zo do. lei, rua:timé, }lara. ser-lhe 

. np:•lic.>•la a disposiçã?_ do§ -i• do art. 5• d •l~i 
n. 22'.l6 de i S d~ Junho de i b7.:l, quemanda 
des~O~Iat· l)" :mtiguido.d~ ri> ollieial .o tempo 
excedo o lo ao anno d~ 2• cla.se alli p>~sl.do 
~~r moi i o o de "'olestia. 

O -{o ten~nh Rocha e.to'l"e, da-facto, tl"i s· 
de um a.t\ llO na 2• clas$e p<lrém cónlt•a sua 
vontade, p:>r oull•o motivo •rue não o do anfar
mida(le e tão •ómenLe poquc o go·;e:-no ;'J t·l r 
d >U o act!> officia.l de s11• r e,·ersão á i • clas~c. 

Ser in ron I men te de nm:t injustil"' ebmOl'OS:L, 
oue actos •la. c.:cluaiva. com >ete t1cio. do execu
tivo <)" delonga. nc. C'P ,diç.ro de· ordens pu
•lesse)U J•Nj udi'car <lit•eito tão sagr:tdo como ó o 
do. o.nt<~uidade do ofiici:~.l, cbm·mto ;ttte ~'tu 
t~rO ,:oild ~t·ante -influencia. exet·ce Jlá. C.!rt•eil•a cla:; 
:.tl"D1a!. 

Si se o.tle nd;r ·· olis;'os1ç;io da },j de 13 cb 
Mab d~ !864, a~t. 7•, vara applical-a ri.;,roro
s,monta a? c.'lS:> tto {o l enonto 1~o~4n.r não ser.i 
difficil concluir ]leia ~uo. o:io o hscrvaucia ; i><~:·
<[U:t.Íit'J, fiado o Mno de 2> classe, o reftriclo 

·. -~'" o!lici11l não foi nfo:·ma:lo , n~m transferido 
p~ra u. tn. cla:.s')l~. · 

A rlis po•iç5o do § 4° do nrt. 5° da lei n . .1?291> 
ele IS do Junh:J de i8'73, j;< citado, por ser claro 
c te_:'lllin:mte,_ não tc~n , nem J?Õd~ ler outrl\ 
a:·;phc.~~-ito alem da htt~ral . !'testo pont '• . a 
commioslo está de perfei to acoôrdo com a. ""cçlio 
da )j'tterra e marinho. do consel ho ilo c)stado. 

O rG!erido paragra~ho manda. descontnL' na 
antiguida:l' do officill d~ :wmadn. o tom~o cx
c:d.~nta ao anno de 2" <"!asse nhi passado po:· 
•nolivo de en(ermid .. dc, s~lvo o de Je,üos ern 
comb~te. 
Or~ ot• tenente S:mtos Rocha oxe ed:m o .mno 

Rc:l!!cçt<c 

iS8:!-N. iG! H 

2;). sr.ss:\o 

&<Ú<·;ÇÜO tlo 11 ojec!o n. f()j Jl de !882 

Bmcnd~s approvo.d:u pelo.. C:Luc\t~ do depn-. 
bdcs á. prop:JSt:>. do g-overno que 6x1l a ~~p~ · 
do ministel'lo d:• faz~nda p.,r ' o excrçJc•o de 
i88~-i883 . . 

Acr escente-se no bg:w coml'etento : 

A assemulóa. geral dccrcb: 
Art. 8. o O m i11islro c s ecretario de estado 

d~l negoÓOS d~ fs.%<!nr\U. e .. utorir.!l.do 11 tbS[>";'" 
der no c::t·)rcicio de i882-1883, com os sorn
ço- <lesi ~nados nos segu intes P•\rag-raphos, a 

·q:,,ntiã de ... ·...... .... ... (l:!.45l:9:l4$7í34. 
1. 0 (Coruo na prO[Josla)..... 14.82(1:20~~~0 
2.• (Con10 lU\ }>l'Opt>s~a) .. .. • 6. ~~:~~tQ\!0 
3.• (Como na prot)Qsla) .. .. . 20.2!ô:51l:..~·J00 
4. o (Como nn. propostal .... : 30:000$000 
5o. Caixa de amortlzaçao ; di-

minui ndo- se as quan
tias do 50~ no expo
dio.uto, 50:.; no con-
certo de 1nov~is e 108!; 
nns <lespo~as diversas 

6.• (Como na lli'O'[lOst a) •. •.. 
7. • Pc,lsionist...s ; el evando

se a \'orb:. lle nceõr.lo 
com o poeido p.-'\r;). o 
e:s:orcici<) cl: 1883-

59: !)57$800 
12.;,!~44$240 

de 2• clnsso niio pl r m l tli'O de mohati~< (como 
const~ ri :s i n~pec~,'\ícs <I , sa udo por 'l ue passou 
em Dezembro de 1877 o l~•wcrciro rio· i8i8), 
m1s_l'~:· d"lon:; n. nn oxpediçiio do o rcl ens ou po ~ s.• 
outro rrualqo1•Jr tuoLivo qu·J, {lO!' mais justifico.vol 
q11e poss:\ s 1r, não é o de qu1 falla a !oi. 

1884.... . . . .. • • • .. • . 1.808:383$831 
A •oosontndoa ; doduzin-

' ~o-se n I'(Un\üi.t da 
~7 :00\}l:,'\100 • • •.. .. .. . 

Conse,quint~n11!ntc jo,llg" ll c!)nmlillsiio <tllC n:~o IJ.• 
;l.ntig uido.dc do i• tenente Aprigio dos s~ntoe Ro
cha nãe p:Jdia lê~ sido desconta.do o t empo em <rue 
por eircumstnncias estro. nhás d sua vont:>de p(lr
maneceu JJa 2• classe ~lém do a nno marcado na 
.lei, prnzo q ue não foi excedido por m:dvo de 
mole;tia p~ro. poder sc l'-lh~ descontaclo em eno. 
antiguidnde, na fórma do § 4• do al'L. 5° do de- iO. 
ereto n . . 2296 de 18 de Junho do 1873. 

E', pois, a eommissão ãe _parecer que se 
adopte e s~j, vol.:ido o sogu in le 

P •·oj u;to . - · 1 
Al't. !.• g• contado na antiguidade do i• te

nento da nrmnda Ap:igio dos Santos Rocha o 

Empregailos do t•e;:•~ti-
çOes o log.u·es e:t.hn
ctos ; deduzindo-se "
quantia de SOOfi, por 
ter sido pro !no·, ido no 
the~ouro 11n1 chefe de 
lag.(r e:t.Hnc to . . . .. . . 

The•~u.•·o nacion" l ; de
duzindo-se as quanth• · 
d.e 2 :400}, a ugrnen-
tada por engano no 
ordenado e s-r " tifie._çao 
dos fieis da thesoul'!lria 
g·er.tl ;·-do 6?0$ de gra-
tiii~ação quo po: eebi:l. 
um dir !c to r geral f,.Z-

23:2i 7$770 
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i i. 

12. 

!3. 

lecido ; de 68$ que 
excede do pt•eço ·ae ii 
assignn.t nras do Dia•·íll 
O !fie ial; de 34: 105.'!;950 
pedida como augmento, 
para impressõ::s , u .. 

·:,. · vros ern bra.nco ~~ ob
jectos de expediente ; 
e, sendo creado o logar 
de agente externo da 
thesournrb, com 800$ 
de ordenado B 400$ de 
gratificação ; dotados 
com a quantia de 
2:000$ os novos ser
viços : telcgr,;phico , 
telephonico e postal ; 
augmentando-se as 
quantias de 5:850$ de 
gratific~ções conce
didas pela lei do orça
mento de 1877-1878, 
sendo de 3:150$ :lOs 
empregados da paga
daria e 2:700$ aos da 
thesnuraria geral ; e 
de 420$686 par:o. o 
expediente ® delega
cia ·em Londres; ·de
duzindo-se. a quantia 
de 500$ de gratificação 
por mais de 30 annos a 
wn sub·dircctor apo
sentado; ccmaerva.n
do-;e a dssr.cz9. de fiGOS 
como auxilio ao por
teiro pa.ra alu(tuel d 
casa equiparando-se os 
vencimentos dos fieis 
da paga.doria. do the
souro nacional, aos da 
ca.i:ta da "mortizaqil'o •. 

Thesourarho de f~zend' : 
deduzindo-se a quanti11 
de 2:662.$540, cujo po • 
dido não foi j usti!1-
cadQ, e augmentando-se 
a de 15:120$ para. a elG
vação d::t. theaouraria 
de S. Paulo â 2• classe 
dtl 1• orde1n ........•• 

JuiZo dos feitos da fa
zenda: n ugmcntando-se 
a. verba. com a quantia 
de i: 200$ para dous 
of!iciaes de justiça do 
juizo dos foJitos de Mato 
Groaso, não contempla
dos na proposta, c com 
a. de 300$ pela eleYação 
dos vencimentos :fixos 
do solicitador da fu.zen
ila dâ proviricia de Per
nambuco a 1:200$000. 

Alfandegas e mesas at. 
faudegad~s ; deduzin
do-se as quantias de 
3:600$695 cGm a inelu
siio no quadro dos elfe
V. IV.-22 

ctivos da. alfandeg~. da 
côrtc de um fiel de 
3.rmazem; e ~de 
1:843$155 pnrfall~ci
mento de um agente· 
de trapiche; e nugmen
t~ndo-sc n de 88:600$ 
com a elev.,ção da al
fandega· do P "ri â 1> 
ordem, s~g-undo o plano 
do d"cre~o de 2 de 
Agosto de 1876 , 
tendo o s.judante dos 
adrninistrndo1'es daa ca
patazias de Pernam
buco e Bahia e os 
res1>ectiv6s fieis de ar
m<"Lzé m a categoria c 
vencimentos do 2°' es
criptnracios das alfan
degn.s da~ me ;.om...'l..s pro
vinci,\ s ; e a PJli'Ov:ldo 
o dee1·eto u. 7063 de 
~1 de Ou)ubro de 1878 
em todas as suas p~r-
te• ................. . 

14.. Rec~bedorias : elevando
se a verba de acc6rdo 
com o pedido para o 
exercício de 1883 -
:!884 ; e ectui pa.rando-se 
o 01·denado do~ empre
gados das recel>ed01oias· 
do Rio de Janeiro, 
Bahia e Pernamlmco 
110 dos empregados das 
alfandegas das mesmas 
e i d a da s, sahindo a 
differonçi> das porcen
tagens que os primei
ros pet·ce bem .. , ••... 

625:392$666 i5, Mesas de rondas e colle
ctorins; reduzindo-se a. 
\'e1•ba {, q uontiu pBdid:J. 
naorçomcnto pa~a.1883 
J884 " ...... " ...... 

16. (Como na proposta.) .• , .. 
17. (Con>o nn propost~) ••• ,, 
18. (Como na praposh) ..... 
19. (Como na propo>ta) .•... 

9&8:000$000 20. (Como na proposta) ..... 
21. Aj udaa de custo ; dedu

zindo-se a quo.ntin. de 
25:000$000 ' ' ' ..•.••• 

22. Gra.ti:ticaçõea por serviços 
temporarioo e extraor-
dinarios .. ,., ........ · 

23. bespezas avezitwes; qe
duzindo-se a quantia 
de 20:002$000 ...••••. 

24. Difrerenças de cambio : · 
elova.ndo-s~ a. verba de 
accôrdo com o pedido 

132:507$700 para 1883-1884 .•.•• 
25. (Como na proposta) .... . 
26. (Colllo no. proposb) ... .. 
Z1. (Como nll. prG!>Osta.) •• , •• 
28. Juros do emprestimo do 

cofre de ot•phãos ; de-

169 

4' 305: 988$367 

1. 222: 9GG$183 
180:632.'!;160 

13:001$020 
7:654$000 

276:~800 
126: 758~670 

50:000$000 

:1.2:000$000 

i 00:000$000 

5.254:4i6$224 
89:747$716 

920:000$000 
60:000$000 
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duzíndo-se a quantia 
de 40:00:J$(JOO ...... . 

29. Juros dos dopositos dns 
cai:s:as eeonomicas e 
dos montes de soecorro; 
dednzindo-se a quantia 
de 87:60'$"253 ........ 

30. ObMLs ; • deduzindo-se a 
quantia d~ 55:558$230, 
para reconstrucção da 
alfandega ào Elipirit() · 
S!>nto; olev11ndo-ih . a. 
verba com a de 60:000$ 
para um edificio desti
nado à caixa economica 
e monta do soccorro ; 

480:000$000 

764:635$550 

ao edificio da alfs.ndega. da Bahia, incorporaR
do-os aos proprios nacionaes. 

UI. Para pagar á. comm_is:M que foi. e;tcarre
gada do tralialho da discrunm~ção e dtv~s~o d~s 
terrenos não edificados no Rw de Janeiro (dt
rigidapelo engenh~iro ~oão ~ R_,cha Frag·oso) 
a quantia a que ella uver dtrelto, desempeo 
nhando-se assim o gover11.o do compro~l.$.80 que 
tomara. em virtude do a rt. 18 n. 4 d~ le1 n' 2940 
de 31 de Outubro de 187g. 

· Art. i2. Ficam revogadas as disposições em 
contra:rio4 · 

Sola das commissões em 24 de Agosto de 1882. 
-Alfonso Celso J u>lior.-Leopoldo d Bu.
lMes . - Generoso Marques. 

OSa. PRESIDENTE:- Tero a p:ilavm o Sr. 
Almeida Nogueira.. 

e eom a de 80:000$000 
yara um edifieio d~sti
nado :i . alfandega de 
Maceio.... ... .. ..... 830:5!4$(171 0 Sr . .A.l:m.eida. Noe-ueira:-

31, Físea.lisa.çiio das loterias; Não foi, Sr. presidente o meu intento, solici-
dAdnúndC>-se ~ quantia · tando dee ta augusta camara. a ur~eneJa que me. 
d~ 2:000$()00 ....... · ·. • 400$000 cQncedeu tt·a.zer ao parlamento o éeho encan• 

32. Exercícios ."findos ; ele- descent<: de lutaa e paiJJ:ões locaes. 
vando-se a vet'ba com a 
quantia. ds 60:000$, Respeito muito o.o p~rlamento c mui~ p~eso 
para o pagamento das- o mell coracter de representante da naç~ 
despezas autorizadas para. saber compriiJ?-ir, . qua!ldo em men. e•pt· 
em exercicios anterio- rito actuassem, as •nsttgaçoes de despell?r, e 
reo pot• conta. da• ver~ prevenções partidarias ou de quae.~uer !tnllllo• 

b1s, cujos c r editos fo~ .aidades pessoa.ês, que, graço.s a eu•, contra. 
Nl.m excedidos, e que ·quem quer que seja. a.b.Olutamente não me pe-
_deixaram de ser pagos sam sobre o coração. Entretanto, pa.ra ser mo-
em virtude do art. 18 .derado para sor tolerante, de nenhum esforço 
da lei n. 3018, de 5 de careço: Ba.sta·me obedecer ao natll{"a.l impul.$o .. 
Nov&ntbro de 1880 ; e de :meus sentimentos. . 
mandando-seindemni- sou calmo e moderado por temperamento e 
Za.t" ao cofre provincial por principio. Si algumas vezes na. tribuna on 
das Als.gõas do que lbe na. i.OJ.prensa a minha p~vra .se. reveste de 
fôr dGvido pela fazenda, uma cõr mais accentuada, Sl a mtnha ]Jhrase. se 
naeional e por divereos ·torna. mais anim~da e calorosa., ainda asaim, 
títulos a~é â quantia Sr. p~e&idente, não são aenio u':" thermometro 
de 36:000$000 ••. ••• • • 

4
S
50
oo;_00

00
0$00=g iutiel da temperatura que oc~as1onam as acon-

33. (Como na proposta).· • • · tecimentosque procuro refertr. · 
34. (Como na. proposta).··" 90:00 Pens'lndo assim, sentindo p<lr este modo, 

Art. 9. o E' aberto a<1 governo um credito não tenho, Sr. presidente, constrangit?en~o 
supplemqnta.r e extraordinario da somma da algum, neste momeniO, em declarar d·Jsta ~t;-
9.540:78!$369, 'l_Ue sar& diatl.'ibuido pelos mi- bone. que não venho aceommetter em ~ostilt
:niaterios e rubric u eonstantes da. talíella A, dada' a a.dministraçiiD de. miRha. provincta. Nio 
pert.encendo, 3.692:924.ti75 ao exerciaio de desejo tecer elog!os antecipados e pr~!llaturo&, 
1879-1880, 5.507:698$722 ao do i880-i88i, de 'lue possa, hlvez anepender-me malS tarde; 
40; 000~ aos de 1880 a. 1882, e 300:258$472 ao porem Dito devo nepr que até o preaente o 
de i88Í-f882. &ctus.l prea~d~nte ie S. Paulo. tem~ mostrado 

Art. 10. NÓ exercício da. presente lei, po. por aeu espmto recto e bem mlenclollado, um 
derá o governo abrir creditas aupplementares digno continuador do finado senador Florencio 
para. as verbiiB indicada.~~ na tabelli\ B. de Abreu, de saudosa memoria. (Apo~ctdos.) 

Art. H. Tem 0 , governo f!,Utorização: S. Ex. esforça-se, sem comtwlo emanc1par-8e 
q_uanto fôra pau desejar, ela acção de sea par-

I. Para. despender dnnnt~ o exercício desta lei tldo, por benefici!U' a provincia; e não. s~ P!l" 
por conta dos credites especiae~, além da impor- deris. presentemente, sem emprego de _mJ_Uatí
tancia de 27. 90g, i~()$759, fixada no. tabelh C • ficavel hyperbole, avançar que a provmma de 
a que ee lizer neceasaria para occorrer ao pa.- s. Patllo achà-se em Ullla sitnação anormal e 
gamento da garantia de juros e amortizaç_ão fora da lei. PASSada a prir:nêira homtsll&, a. 
elas letras hypothecarias dos .;.ban~ de _credlt(l pha.se rea.cciona.ria, restabeleceu-se grado.al
real, nos termos da resoluçao legialo.tlVa. n. mente 0 i.OJ.perio da lei, e, salvo uma. ou outra 
2637, de 6 de Novembro de 1875. . e:s:cepção,na qual infelizmente e•tá. compre~en-

n .. Para fazer acquieiçào dos predios n.s. · 35 . dida. a de.sv.enturada eoroal'Ca em. qu? ree1do, 
e~. de Francisco"Nicolall Gavazza, contignoR l todos o• dele~dos do podlll' executivo, bem 
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como todos os orgJos da magistratura, es
forçam-se geralmente pelo e:.:acto cumprimento 
de seus deveres. -

.lá tivooccasião, Sr. prosiden~e. de referir lu. 
poucos dias oo acontecimentos que se deram no 
municipio do Ba=na.L. A denuncia c;;hida desta 
tribuna teve algum resultado. S. Ex. o Sr. 
presidente M. provincia tomou alg=:>e pro
videncia•, que infelizmente nã~ ti.reram ainda 
o complemento legal, conseguencia da ausencü 
do 11rimeiro magistrado duq uo1le comarc>. 
Chamo de no'o a attençilo. do governo pata 
aqu~llas arbitrariedades policiaes, q11e perma-· 
necem ainda sem a merecida punição. O su!)
debgado prevaricador• exerce ainda a juris
dição. em detrimento da segurança e da tran
quillidJd~ publica. 

Tendo tido est~ e outras pr<>vns das roet.ll& 
intenções que animam ao illustre adminietc-a
dor da provincia de S. Paulo, nenhum escru
pulo tonho em vir desto. t1•ibuna offàecer á 
a.dnünistração de S. E :>O. o concurso do apoio ••. 
do unico apoio digno de S. Ex. e digno de mi:u, 
nas poscções q 1W cada urn de nós occupa ; o 
apoio da resistencía. (Apoiados.) 

Comprehendo, ~Sr, presidente, que, esse é 
menos gtato que o apoio dirocto e sem reservas, 
dos amigos, aquelle que se_ traduz pda entoação 
de hosa.nnas; que é mai• agrada\'el a apoio da 
imprensa official ou officios._, com seus obri
gatorios encamioe; não obstante, é mais sa
lutar, é m <!" praficuo o cone; urso da opposição 
q_ua no reg1men representa.tlvo traz o ln&.pl'ê
cla vel contingente d~ critica mwerada e úzoa.
vel dos actos pra~icados, e a moralisadora. de
nuncia dos planos e das intenções,, que po
dem paste:-iormente occasiona.r decisõei ou 
íll> co=~~·ter em actos governamentaes. (M'ui
tO$ apoiados.) 

A analys~ póde trazer como consequeneia 
reconsideração de ac tos menos acerta.dos,a revo
gação de outros, o correctívo de abusos ; a de
nuncia parlamentar ou p~r meio da poderoa~ 
pala.vr i da imprensa o~cas:ona por vezes a pre
venção de outros ~ct03, a reproducçiio de ex
cessos, a reparaç~o de inj astiças que sem ella 
!eriam praticadaa. 

Desse concurso n!to dispõe a illust1·o maioria 
que por sua posição par~amenta1· não póde,sem 
inPDherencia, recorrer a.o expediento dos pe
didos de info~mações e interpeUações dirigidas 
desta tribuna. (Apoiados e apa~tes.) 

E esse. apoio não pód~ dei:s:ar de sor grato o. 
um go1·erno quo, acima de qualquer conside
ra.çâ:o, colloque o interese~ publíco ; que, acim~ 
de q_ualij,uer outr& a.m biçãa, aspire aos foros de. 
patrwtico e moralisado. (Apoiados.) 

Sr, presideitte, não voltarei o.os tristes acon
tecimentos dllo comarca em que r esido,. os .quaes 
já ti v~ occasião de submetter ao conhecimento 
do parlamento. . 

Trarei agora. um punhado de factos de ordem 
adminis·trativa e judiciaria, que se tem dado 
na minha província, e a. respeito ~ell;s chamo 
a attençã:ó do governo goral e. provmcw, pro
porcionando assim o opportuno en.sejo para a. 
intervenção official, j~ para cut1gar e~cee· 

sos que se têm dada, já. para reparar injustiças, 
já para eohibir a realização de outros 'LUC se 
podem produzir. 

Desda a organiza~ão do ministerio So.raiva 
tem sido o programm• apNgoado da. situo.ção
a verdale das e~P.içõ~s.- V ~oh o, pois, appellan• 
do par\ a palavra Jo go~erno, chamar a sua 
o.ttonção pn.r!l. os'aconte.cim.cntos, que se d.:;rara. 
em 1° de Julho na villa do Cruzeiro da comarea 
de Lorena, da mhtha provincia, e para os que se 
preparam n~ mesma loc11.lidade por occasião da 
eleição, marcada pa1~ o dia 27 de AgoHto cor
rente. 

S1·. presidente, naquclla lor;tlids.de os par
tidos quasi o,.ue equilibram-se, havendo pequena. 
mas decidida maioria a favor da p:u·cialidade 
consorva.dori:\. -

Entretanto, reunidos os mttmbros gue dovio.ro 
compor a' mesa eleitoral, unanim;!menta per
tencentes ao partido lib3ral, um candidato con
servador apresentou o fiscal, que em nome 
de••a parcialidade dMeria •campanhar e i\sca
lisar os actos eleitoràes, '1. ue se iam realizar. 

No dia seguinte, porém, muita snrpren
didos fic:tram os :membros do partido conser
vadcr, quando o presidente da mesa declarou 
que se acha v a ptesnchido com a aceitação de 
tros cidadãos liberaes o numero doa fiscoes de
signa-dos por lei, e que não podia ser aceito o 
unico fiscal· apresentado em nome do pa,tido 
conservador. 

Cumpre notar, Sr. pre•idente, que, sendo a 
mesa u:w.nimemcntc liberal, não havendo diver
gP.ncia alguma no seio do partido liberal da
quella localidade, nenhuma outra significação, 
a não ser a idéa de praticar actos menos regu
lares, podia ter o empenho gue se manifestava. 
na e>.:elusão da uni co fiscal consel'V"ador. Co
nheço pessoalmente o :!•.jui~ de paz, prasi
denteda mesa. 

Coma particular, fórmo a seu respeito o mais 
cle'l'ado conceito, E' cavalheiro honrado e do
tado d.tO maio o.preciaveis qu~lid~<lGS; como 
político, porém, é demasiadamente extremado, 
e maia intole1·ante ainda ê o seu chefe llcal, 
no qual so acha estreit~mcnte ligado. 

LogQ que teve noticia. da inesperada recusa 
de seu nome para. fiscal da me•u., o cidadão 
apresont>.do pelo partido cons~rvador o!Iereceu 
nos termo> da lei cle:toral, cogitando da hypo
thesd q ~te :~.pparecio., uma pracura.çio que lhe 
deram e assignaram, de trinta eleilores de sen 
partido. 

O SR. MARTI" FRANCrsco FILliO;- Essas 
o.ssignatura•. apparecsram no dia da eleição ~ 

0 Sa. ÀL!d:EIDA NOGUEIRA:- Deela.ro por 
lealdade que a apresentação dess~ numero de 
Msignatura.s foi feita no . di a, e não na v espera. 
·da eleição como prescreve a lei. 

O SB.. MAB.TD! Fl\ANCJSCG FrLliO ; - No <lia 
seguinte. 

O SI\. ALXEIDA Nom1E!llA. : -Mas, si houve' 
omÜitlão por po.rte do fiscal ~preaentado em jun
tar no~a da installação da mesa a procuração 
doa eleitQres que lhe delegavam poderes, honve 
tambam omissão intencional por p111rte do pre-
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sidcnto da mos:> em lho qcolarar na voe pera que 
a Sll!l. apresentê.ção não era. acoita, por isso quo 
estava preenchido o numero de fiscaes. . .. 

De outro modo nliO era possivol que· se tor
na.ese uma verdade a. garantia, de que a. l ei 
quiz cerclll' a faculdade que confere ·~~.oa par tidos 
de a e fazer representar, por isso que aceiLando 
a apresentação na vespera sem declaração al
guma, podia. no livro da a.cta da formaç!IO da. 
meso. dar-se como completo o numero de fiscae1 
p>U'& apresentações anteriores. . · 

E' evidente que o par lido liberal, em minoria. 
na pa.rochia, não poou, em ccmpetencia ~m o 
conser~ador, apre;,enw..· tr~s tiscae• .com e xclu
são completa do adversa.t'Ío. E' o m~io que houve 
para chegar-se áquelle resultado um estra.Lage
m:~. illidto. Omittiu-se, na. vesp1r~ da eleiçlto, 
o facto da apresenta.çilo e acei \ação de tr.es fts
ca.e5 liberaes . 
. Tornava-se manifesta. n intenção de r,raticar 
a.ctos irf'egul:lres e, por meio da exc usão do. 
rneaa do unico fiscal d~;> partido conservador, 
aba.far-sa ou substituírem-se na leitura. dos 
yotos que fossem necessarios pnril.. dar victotip. 
á chapa liberal e assegurai' a eleição dos quatro 
juizes. de ~u d~ssa par~i~lidade, que se achava 
elll mtnorta. 

Mas, Sr. l.lresidente, não limitaram-se a eeta.B· 
as irregularidades havidas naquella eleição. O 
fiscal que tr~ia comsigo o cortejo de 30. eleito
res, · co!l4iderando leg•Ü a 8ua. a.pre>entaçao, 
tomoa. assento na mesa, a despeito de de;larc.r 
o juiz de paz que a sua presença alli era. illega.L 
e que se devia. retirar. Então o fiscal, apoiado 
no direito do numeroso eleitorado que o acom
panhava, em algarismo superior á. totalidade dos 
eleitores liberaes, declarou positivamente que 
não sahirh da.qnelle logar senão pela força. 

-Em viata disso o jui• de paz, ao qaal a.bso
lutainente ulto convinha a.quella fiscalização; 
deu-lhe ordem de prisão : mandou penetrar no 
J'ecinto em gue ae procedia á eleiç[o o destnc~
mento polictal e ordenou que fosM effectuada a 
prislo d~q uelle cidadão, que aliás é conhecido 
pelo sen e•pirito ordeiro e pelo seu amor ao im
perio da lei, o Sr. m~jor Mo.noel de Freitas 
Novaes, muito conhecido ne3ta córte . . 

Resistindo com & hombri<bdo de aeu altivo 
caracter e com:. conscionci01 de qa.e,om 11ome de· 
um principio, est~va ob.~taa.do ao de~urpa.mento 
d& lei o d& ver Jade oloHoral, aq u~llc digno 
cidad4o recebeu a ordim de prisão, mas do
<llarou que não sujeita.r-se-ia o. ell&, por is•o 
que era violenta e lilegal. 

Penêtrou a. forç~ no reeinto, em que se fazia 
e. cleiyão, mas o official que á coaunandava, 
apezar de ter commettido esSa. primeira viola
ç'o . da lei, reeusou-se a cousllmmM o ac~o do 
arbitrariedade, sel!D. uma ordem escripta do 
juiz .de paz: no que procedeu muito avisada
mente. 

O Sa. MARTm Fn .. ~cr~c;~ Fruro dó. um 
aparte. . · 

O Sa . .AunnriA No&UI!:lt\A:- Não devi<> en
tra~; era u~ ordem illegal, a cujo Clfmpri
mento ee pod1a recuse.r. Obedecendo, fel-o sob 
aua responsabilidade, e merece punição . 

O SR. MAII.TIN FR.I.sc:sco ~·rLHo:-Foi ch~ 
mado por autoridade competente. 
. 0 Sa.. ALYEID.l NOGUEIRA-O presidente da. 
mesa. não podin -cba.mal-o; é contr" a letra ma
nifesta da lei e do regulamento el~itoral. 

Dispõe a lei no seu art. 15 § 3• (U): 
" Fica prohibida a prcsen'}> ou in ta:venção 

de força publica durante o processo elettora.l.1> 
O pensamento dessa disposição foi ampliado 

illegalmente pelo regulamento; não obstante, 
tambem a letr.o e o e:spirito do ·regulamento 
nio antori7.am a arbit?ariedade ordenad~ pelo 
presidente da. me&:~, e elfectu:da. pelo commr.n
dante da força policial, 

Diz o art. illO (la): 
. « E" prohibido a pre~ença ou int;u·venção d~J 

força publica durante o processo. elo1t?r~l. 
Não se compreheude nest1 dL>PO~tçiio o. pre

sença ou inte:-vençã:o de lorça. publica, (ôra tlo 
edi(icio e m que se fizer a eleição, p&ra o fim 
de obstar a actus altent1'tot·io• da ordem pu
blica., ou do compa.recimento dos eleitores e da 
reunião e do trab:t.lho das mesas e lei toraes. » 

Sr. presidente, não care9o de espraiar-~e 
á.cerca das razões que Justificam a· sabedorl& 
deste preceito ' pousigna.do p2lo le$1slador. 

Com e!feito, si háp )rigo na p rll.tica de a.ctos 
a ttentatorios ã lill2rdade, por cidadãos despro
vidos de autoridade publica; e sem a. força que 
lhes desse caractsr official, muita maior serã o 
perigo da intervenção da fGrça pu~licn. !!O re
cinto ondg ae tem de proceder as elo1Ções. 
(Apoiados.) E' dolor~so: a pratica o tem desgra-
çadamente demonstrado. · 

Por_ isso, o l eg islador tratou de proscrever de 
uma maneira a b8oluta. a preeença da for~ _l'll;
blica. no reci.nto <h elei<;.lü:l; entr~t .. nto; o JlllZ 
presidente da mesa pnroohia.l do Cruzeiro ex
pediu, e o oflicial commaudante do destaca
mento policial executou _e3ta o:delll; legal. 

Maia tarde a me•" offie1011 n. rcspe1to dos acon
tecimento• ao juiz M direito da comarca, e e~te 
remetteu os papeis ao promotor publico,, que 
i nstaurou processa contra o ci~dão. que l~riha 
impedido por sua I'!Ltriotica reststooc ta a viola
ção ft.lgra.nte do.lot. ..-

As testemunha.• que intervêm nosto mons
truoso procesao silo os chefe;; ~iber9:es d~ _loca- . 
lidnde ; por elle se teve em vtst~ mu.tilizar. ~ 
Sr. major Mora.ea para que nlta 111tervenha., Jll. 
como íisoal, jó. como elettor, na_oloiçito .'iue ae 
deve effectullr ; e tambem para unpresstona.r o 
espirito dos eleitores mediante ullla p erseguição 

.desta na.tlll'eza, exercida con\1'9. wn tmpot'tante 
c idadiio. · 

O Sa. MARTm F'RANCrsco Ft~HO : -Eu fni 
consultado a. respeit.o deste processo, e disse 
que elle era. um disparate. 

O Sa. AL)fJ:tnA. No&uEra.t.:- Sei disso, o dou 
os parabens ao men illustre eollega por esse 
parecer, que á digno de seu. elevado caracter. 

Levei esse~ factos ao conheoimeuto dn Exm
Sr, presidente da. provincia. S . . E JO. teve a. 
bondade de distinguir-me consultando-me qual, 
em mea. conceito, a mêdid' maia p ropria para 
fazer-se respeita!' n1 proxima êletção daquella. 
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0 Sa. AL\IZIDA NOGUEJn..\ : - .•• e o apa.rle do 
nobre doputndo pelo 1• districto aind:. vem 
au:Iiliar-me, porque, sendo o administr:tdor do 
correio de Jl') litica diversa da do presidente da. 
p1•ovincit\ (senão o no!>re depu tado não diria. 
que elle é partidario) • .. 

O. Sa. Gom~s DE CAs·rn.o :- Com certeza ! 

paroohia a verdade da lei e a. liberdade dos 
eleitores. Correspondendo :í confi~nça com q11e 
era honrado-lembrei a S. Ex. a eonveniencia. 
de mandar para ahi o juiz do direito da comai'Ca, 
collocando sob sua autoridade o destacamento 
policial. Replican3o-mc, S. Ex. docla.ron acei
tar o meu alvitre e sei que eft'ectivamente ex
pediu ordens nesse sentido. 

Agrádeço publicamente a. s.Ex. a s~riedade ,..Q Sa. ~L.>IEIDA NoGuEuu :-.•• nõo pode 
cOm que gére os negocios 'd~ minht\ pro,incia a:1nao. a.s1nru salvo.~ um so doa agentos do cm•t'Oio 
e o modo pelo qual receoo o clamor dll. opposi- q11e. o : presidente da proví nc ia teve. cnt \'ist:~. 
çlio. dem1tt1~. Lembro-me que DQssa occas!!lo f,>raru 

8 1·. presidente, tenho ainda outros factos demittidos dons agentes do correio, quo J>riMi
para os <plaes desejo q11e se voltem as vistas palmcnte se achwa.m muito aciiHn do ea~,;-o 
do go;·eruodor da pro;·incia . puL<s """"' l1abili tações, pela su:. hoMslid~tlo, 

F11i um daqu~lles qn·! concorreram, na le- c-omo er~m os do Lorena e de Ar&a,. 
g isl:l.tura de i87ô a. i 877, para a decretaçãO de O SR. PnESlDE:<TE: - Lemllro :on hom1ulo 
uma lei q11e, tendo por principio inspir •dor deput:ulo qne o tempo d~> urgcncia "st.:l cs, o
um pen:oamento de desconLt-aliz"'ção adroinis- tado. 
tntiva~ tem n ão obstante produ•ido fruetos os2 • AL~tl!IDA !\oGusm.I. :-Ncs~ cMo p••ço 
~nt,..dtversos daquellel qu,e se esperavr.m a. v. Ex. q~e me concc,:n_ mais ein?' minutos 

Parece mesmo que, sob certos pontos de vista, , do tole!"llncta para c~nclutr o meu <hscur~. 
foi uma. reforma. par., peior. Refiro- mo ti dcs- Abstnnho-me d<; alongar- me . e m conSld~ra· 
centralização do se.rviço do corro.io. ções c commento.r1os pa.l\' refertr- mo •::oc:clusl-
. Não cat·eço, nem o tempo m'o _P.e_rm:tte\ e:oc:- vamente aos.factos qn~ te~h~ a _ exp Jr. n ~·~mpo 
por neste momento quaes slio as 1deas cap1tacs f~ge ·e o mupano prestdencml est:\ a n pa
que devem predominar na i nsti tuição dos cor- c1ente .. 
reios. Ba>ta dize•· que é de toda a convenioncio. Durante a minha cleiçíio, tendo <le lu~r coll
que dessa. repartição se;~ excluido todo pensa- tm os poderoso3 meios de q ue dispunlu1 o. cun
mento politiw. didatura do nobre ex-mi nist •·o <lo imp~t· io , 

Nib obstante, o quo sa viu na reacçjW opa- fora.m-me suscit:tdas ditficul~o.des por nl;:-u~s 
rada em :1878 em qunsi todas as loc~~olidades elo :>.gentes do corre>o,_ o que feh~me~to eonsttt lll!l 
Imperio 1 exc~pçào no meu distrteto, po1s so tenho a quo)t• 

p - . Mr-tJ.e de tres agonc1~s, que não foram cscru• 
os'o: Lalvez sem exag~re.çao, di.z~r _q ue em pulosas no cumprimerHo d~ seus dov•.!l'CR. 

tc:as as da S. P~ulo f?ram sub:~tttui<llos os Redamei do administrador do corre io, 0 
a.o entos do correto por creatnras do par- elle expediu immcdiat!l.mentn tres porlari:u 
ttdo... muito energicas, chamando ao cutn11rinvmto 

O SR. :MAR.Tn..t FRA.~>crsco:-0 di:rector dos do de\•er :>quelles funccíonario; prova•·ico.-
correios é um fnnccionario exemplar. dores. 

O Sn.. ALMEID!o. NoGUEII\.1.:- Concordo com Emqut\nto ns minhas circulares er:un deLi<l tB 
v. Ex. e devo accrescentar que, rlirigindo no correio, o.s do meu competidot• or:un entre
áquollo funecionnrio v.u-ias roclam~ções, tom gues a cada. um dos eleitores, ou aos chofcl8 po• 
aiaG as mesmas aceitas com toda a. solicitude e liticos. que chegaram e. fazcl-as di~trilmi1· por 
boa vontade. praças. dos clestaca.mentos policiaes. 

Ha pouco tecnpo aca.b• de ser dcmiU ido, no 
mauicipi o de S . J.nh de Pirnhytinga. G :~gonto 
do cJrreio S: . Oly ntho Jose Ca~ral, quo Ol'll 
u m modelo de !unccionari~ publico. perfoi ta
men~ honra-lo e muir.n exacto no d··•um,,onho 
de aouo devores. Obsor~ei com :Uguma eatrn• 
nheza que a clemissli(> fosse dada a p••dido, 
quando me parecia que nquelle fuhecionnrio 
est!lva satisfeito com seu emprego. 

O Sn. ANwNro DE SrQUl!:IPd. :- E' um func
cionario muito distincto. 

O Sn. M An.Tnr FIL\~CISC) E OUTM3 Sas. DE
PUTADOS :-Apoiado . 

0 Sn. AI.liE!D,\ NOGUEIRA : - Entretanto, 
meamo assim, não está na.s utii:os da.quelte digno 
administr~dor realizar tolos os mel horamen.tos 
que tem em vista, otrerecendo, ont~etanto, 
toda a garantia qne póde ; desde que a no
meação e demissão pertence ao presidente da 
provincia,s. intervenção do director dos cotTeios 
não póie ser senão secundaria, e a· politica. 
terà sempre int·;rvcnção nesses actos. E ' triste, 
mas é assim . (.4.poiactos e apartes.) 

. Em 1878 tambem a.chll.va-se na. administração 
dos com~ins da. pr;;vincia, por occa.sillo da 
asoansio do parti do l iberal, um :làminiatrador 
muito zeloso e escrupuloso no cumprimento 
dos seus de.vere>. .. 

lnf~rmei-we do cas<> e tive "certezt~. do quo 
e!f3ctivo.mente esse funceionnrio não p11diu 11 
su·a. demissão. 

0 SR. · A BEL ARDO 
dario. 

Cooseg uintementc, não podendo $Uppor um 
~c~ fraudulento por parte do administra~or do 
correio n em tio pouco por parte do pro ndonte 
da proviucia, a respeito de cuja rectidiio nílo 
hnho ele;n~ntos. para í.lrroar tão <lesf •VOr(l.vel 
conceito; supponho <J.UC hou.ve nes~s facto wn 
crime de f:tlsidade, praLicado sem duvid" por 
posoo" interassa la na demis>ão do Sr. Olynt.h& 
o na nomeação de seu successor. Convem, a: 

DE B R ITO :- Muito ptr Li- bem ,la moralidade d> admiiii, tração publica, 
que o governo mande syndicar deste facto, parn, 
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no caso de veriftca<h a hy~Lbese do !r:~ude,ser 
eaatigado o seu ~utor e repanda a ínjnstio;a 
Jl'!'aticadacontrao funeeionario que bem servia, 
e foi iniqua e fraudulentamente p rivado de SllU 
eDlprego . . 

Ha pouco tempo tambem foi demittido o 
agente do correio do manicipio do Bananal, o 
Sr. Casimira de Alvarenga Pinto, a respeito 
do qual sou insuspeito, pois é extremado li
beral, posto que nâo seja. eleitot.:...l'elo que seru 
duvida não mereceu maior eonsidera~ão aos 
chefes loeaes. . _ 

Consta-me que seu crime foi haver entregue 
no mesmo dia. da -chegada uma carta. dcstinn.da 
ao ebefe do pâr Lido eons~rvador, carta de inte
resse poliLieo . 

Parece que houve pressão sobre elle, que, . 
apezar de partidario, ontendeu que de.vja cum-
prir a. ~ua ob;iga.çno. · . 

Estou certo q"e o administrndor do eo,.eio e 
o presidente da província. não tiveram c .nhe
cimento des~e f;J.cto, foram illudídos pelr.•s ho
mens apaixonadas que dirigem a política lí
ber~l do município. Pretextos não :fu.Jtam jã
mah ncss~s circumdP.nciaa, par9. cohonestar 
injusti~ e vingan~1s. 

Voii dizer tambem algumas palavras a. res
pe~to de ~m assnmr.to de interes~e geral, a 
CUJO respe1to · espero obter o apolo d~ toda 
" il!ustre depu L>~ da província de S. P aulo. 

Ha muito temJlO que sa acham interrompidos 
01 trabalhos da. re-edificação do palacio presi
dencial de S. Paulo. 

O illustre sen:<do r Floreneio· do Abrou, scm
' pre zaloso pelo• melhoramentos da província, 
euja administração em boa hora lhe fora con
fi~da, conhecendo o estado de deterioração etn 
que esta va especi&lmente a parte fronteira 
àa1 uelle ediftcio, bem como toda o. parte e_m 
que funccionava a thesoararia, w licitoa do 

_governo geral uma pequen:. verba para dar 
principio âs obras projec;·,das do reeonstru~~ 
do pdacio. Começaram os t1·abalhos; mas, pos
teriormente, por falta de verba tiveram que 
:ficar suspensos. E! tão hoje parados, os mate
riaes estão se estragando, e -consta mesmo. que 
alguns tem sido dis~rahidoa para. construeçõea 
particulares. 
. o~sa, M.UlTIM F1L~NCl;SCO :-E' muiLo jus La a 
reclamação de V. E:.:. . 

O Sa. ALm:InA NOGU.l!.Il\A :- E' dcplornvcl, 
Sr. presid·ent,, o desamor com que a província 
de O. Paulo tem sido tratada na orga.ruzação 
doe orçamentos. (A-poiados.) Ne~ham& verba 
tem sido vota)ia para aquella provincia, nãP 
ob11tante ser uma das que conoon• com maior 
contingente- para as despezas publica~. (Apoia
dos.) 

O Sa. · ULRÕA C!NTRA :- O nobre deputado 
tem toda a. razão. S. Paolo é sempre esque
cido. 

O. Sa. ÂLMEIDA NoGUEIRA : - O governo 
paga aetua.lmente .a.. ve~ba.de 4 :800$ com o 
uugnel de ·um predí?_ J .!art!cular para. palacio 
da presidencia e 3:000$ pelo da. thesouraria; 
e n~m a.ssim, sem embargo desse pesado onns, 
eogna. em ma.n:lar proseguirem-se as eonstruc
çllas dos edificios prqjectarlos; com o que tam-

bem muito perda ~ capital ile minha província. 
conservando em oma das pr:>.ças maia centro.es 
um informe monlão de ruinaa e materiaes . 

O Sa. Ali!!L.U\DO n:z .BruTo : - Tem muita 
razão. 

O S.a.' ALllEIDA NOGUJlltR.~ :-0 S•·. Conde de 
Tres Rios do.rante su::. curta administração abriu 
um credi t ~ p1·ovinci•l para a eonstrucçã.l deosas 
ob,•ao , f Jl-o illegalrnente, pôr ioso que a de.~
peza & de ordem geral. Esgotado .es>e credito 
Jor' m de novo interrompidos os serviços d~ edi
ficaç~o do palacio, ficando ma.,no em atrazo 
vuríos pago.mcntoe, o que alôrn do sor !Un i n- · 
jasto gravame par" os particulares lesados com 
a demora, é ll.m descredito par:l a adllliDis· 
tra~ . 

E' de urgen Le uecessi dade que o governo 
olhQ para. iuo e de a& provi dencias q uG o caso 
requer. 

Vou concluir as minhas ol;serv~õe•; mas 
não posso deixar de dcspertlll· a attençllo do 
presidente da· provincia em relação a graves e . 
revoltantes arbitrariedades do juiz municip~l 
do termo d:. Franca. E'-conhocido da tnuitos 
dos nobres deputados preaent,,s quem seja o 
b.•ehaJ:el Henrique Antonio Barnabé Vincent. 
E' um nomo tr~dicional nos a.nnaea da academia 
d~ S. Paulo, poie foi contemporaneo de muitas 
gerações aeadewiea.s. 

Aeousatào noate reeinto pelo mau diatincto 
eollega representante do ll' distric to da pro
víncia de S. Paulo por s2n procedimento in
C[ualifieavel parn com o 2> tabellino <la. q uelb. 
localidade, ' Virgílio Gomes G11ima.rães, e. quom 
havia suspendido por duas vezes consecuti• 
vamente, sem nenhum motivo espeeiftea.do, 
aquelle funccionario declarou qu~ em conse. 
quencU. dess• mssma accusaçllo feita por esse 
iJlllStt ~ deputado, elle suspende~ia d~ no\'o · 
aquelle · funcciouario. Ningueni acrild:tou na 
possibilidade deste acto tão insensato quanto 
revolta.n~e, entretanto elle aca.ba de ser rell.
lizado' ! Eu não acreditaria si ngo ti ves:se lido 
no Correio Paulistano, que acabo de receber . 

Antes de esgo ta do o p t·azo da seg .und'- sus
pensão, o juiz municipal do termo da Franca 
suspendeu pela terceira vez o tabelli!!o. 

Esse acto audacioso niu póde ter j u•tificaçito 
alguma, por isso que o facto de ter sido prati
ru~dn antes d9 esgotado o segundo prazo da sus
pensão vem provar 'lue não podia. h~ver motivo 
algum de ordem publica que o antonzasae ; por 
que nl!o se achando · aquelle funceionario P.m 
cxcroieio, Dito podia. ter eommettido nenhuma 
falta. . . 
· O Sa. ULBÔA CrNTRA:...:Prometteu sllSpen
del~ quarta e quil;lta. vez. 

O Sa. ALMEID~ NoouEIJU.~-Eu t inha ainda. 
varios outros fael;()s a analyaar, ma s me punge 
muito t er já por duas vezes deixado de attender 
às· adverte nelas .de V. Ex., para que e11 tenha. 
vontade ae prosegnir-

Submisso ás' preacripções do regimento, res
peitador d1 autoriii:J.d • de V. c L, por.ho aqui 
termo ás minhas observações,.·enviando á mesa 
um requerimento .que é o tranaeumpto das 
observações ~ue tive a. honra de e:tpender. 
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Agradeço á. camara a urgcncia que conee-
. deu-me e a attenção com que nc\ba de ouvir-mo.; 
a V __ Ex. pe~o deeoulpo. por tera'>ó.•ado da tole
ranct~ que favoreceu-me e:tcedeuqo_ o prazo 'I" e 
mA fo1 const!?nado p~ra esse deaal1n hado dis
eurs' (Não l!f'Oiado>)· Tenho concluido (Muito 
bem!) 

"'V ern á mesa, é tido, a[JOiado e fica adiado por 
te,- podido a palavra o Sr. Martim Francisco 0 
lleguinte 

.Requerimento 

Requeiro que pot• intermedio dos ministerios 
se requisitem do presidente da província de 
S. P&ulo as seguintes inform~ções: 

i. 0 Que providGncis.s totnoa o governo àcorca. 
das arbitrariedades pra.ticadas na cidade do 
Bananal pelo •u,_.delegado supplente Boaven
tura Thurlar 1 Pretende oonservar em seu cargo 
esse r u ncci.onario prevaricador 1 

2. • Tem o governo collhecimento dos acon
tecimentos occorridos nil. vi.lla do Cruzeiro por 
occa.siãõ da eleição de 1 de Julho 1 Ma~don 
res.•onsabilisac o presidente da mesa parochial 
e .o comma.ndante da. força public:> alli desta
cada, o prion~iro por ter ordenado o in<>resso 
da _f~ya publica na. •ala em que se proc~dia. a 
elerçao, o segundo por ter obedecido a e sa 
ordeto. illeg!!.l, e que não foi passada por as
cripta 1 

3. • Em que estado se ac:ho.m as obras dos 
edificios em co no trucção para palllcio do. prc-
~idcncia e da. thesouraria. g~ral de S. Paulo~ 

4. 0 Quacs as eausas que mo ti varam aa de
miss·· es dos a~entes de corr•io de S. Lui~ de 
Parahytin :ta, Olyntho José Cabral. e do Bana
na.!, C simiro do Alv~>rong-a Pinto~ 

5.• Tem o govorno conhecimento· do proce
dimento arbitrario e oppressor do juiz munici
pal da Franca pa.ra ~om o segundo ta.bellião 
daqaella ~rmo, Virgilio Gomes Guinuriies? 
Que providencio.s pretende wma1· ~ 

Sala das ses•ões, 25 de .Agosto de 1882.
.A~meida N oguei~a. 

O Sr. Marti:m. Francio;;co (pela 
ordem):- Sr. pre idente, pedi a p lavra para 
dirigir aoe diversos mati•e• poli~i'"os que 
existem neste rec1nto um pedido qne me pa
rece impol·tante p· ra a boa ordem e conve
niente andamento dos noS$1)8 trabalhos. Até ao 
presente os sabbados têm sido, senão um dia de 
xnolcstia ·p• ra esta co,-poraQão, nm dia de 
descanço qua.si obrigado. 

Entretanto, ent•ndo que com a. colh.botação 
de ambos os partidos. qaese d.ebatem neste par
bmen~, podem estes sabbados sem saerificios 
dos direitos d' opposição, ser convenientemente 
aproveitados. (Apoiados). 

Peço, por consequencia, a V. Ex_, que pro
ponha á camara, não a. oompleta inversão da. 
ordem do dia de amanhã, mas, uma aubstitai
çã<l ·em parte nas materias que t~m da ser dis
cutidas ; e pa.r• que sejam attendidoa todos o• 
direitoe, proponho o seguinte ' que ato t fiZ 
"hora se apresentem re11uerimentos, projectoe, 

e~e. ; de ~. i/2 ás 3, que se diçeutam os reqae
r~mentoSJa apresentados e da~ 3 á.5 5 horas se 
dtscuta. a receita e os credit.os extraordina~ioa 
que estiio na ordem do dia. 

São. rnat~rias de ordem publica, nio di2em 
r~ape!lo a ~nte:c'"'e algum partidario; e aer~
d:to q!.le m1n~r1a. e m::doria) governo c· apposi
çao tem o mato-r 1ntarcese em qu.~ os orçamen
tos sejam disculidas e votados em t&mpo. 
lApoiados.} 

Posto a yotos é appro?ado o requecime nto • 

. O Sr. José Mariano vem desem
penhar se da commi~ão de que lhe euearre""Oll 
a Associação Ben-,Jicen te Cc•mmereial de Peto
nambueo, apresentando á cansiietaçio desta 
cama.ra, a represent ·ção qu3 dirige a respeito 
do.simpo;tos de importação. e consumo, impo.
tos que ·~ oppõem elaramAnte á lettra dos arti
gos 12 e 20 do acto addidonal. 

Por intermod1o do orador os\a rcpresenta.çio 
veiQ P-ncaminha.da â illustre deputação ,le suo. 
provincia, cujo concurso e il.uxilio a mesma as
sociaç&o pede, confiada no patri~tismo qua a. to
dos distin.gue. 

Folga de ver qu~ neste documento estã<) eon. 
signadas as mesmti' idé~s co nstootes de do11s 
projectos que aubmettell na sessã:o de hontem. 

Pedindo 1t publicação integral deste -doeu
me ntO, ao m~smo tampo solicita. a. interferencia 
do Sr. presidente perante a. commissão respec
tiva para. que a.ttendendo a urgencia. da. medida. 
dê, quanto antes seu parecer. 

Sa. PRli:SrDEN1"E :-A reclamação do nobre 
deputado será a.ttendida. 

Vão au · commissões de assembleas provin
cia.es e orça.meotos. 
· .Asaocia.çíio commercid beuencente de Pel"· 

nambuco em 19 de Agosto de i882. 

lllm. e Exm. Sra. -Temos a honra de 
~emetter á VV. EExs. o reqaerimento, diri
gido pela. commissão ·a:.:ecutira, nomeada pelo 
corpo commercial desta. praça, na. reunião ee
lebrada no dia l4 do corrente mez, ao corpo 
legishtivo, e esperamos do patrio~ismo de VV. 
EExs. que se dignarão eontinuar a aer p~ 
rante a a!lgusta ca.mara, de que são W. BExiJ. 
orna.mentos, os defensores doa legitimas iate
ressss do corpo cornmereial d&sla praça. 

Somos com subida estima e eonai>!leraçio. De 
VV.EEn. 

111m • e Exm. Srs. Dto. J o sê Maria.nno Car
neiro da Can.ha, e mais deputadoS pol' Pernam
huco.-Manoe~ Oh:ristiansen, presidente. -
Joaquim Bs~tr'ílo Ju~ior. aeeretario. 

Augasl:os e digui.sBim.os Srs; ~resuntantea 
da. .nação. . 

O corpo commercial da praça ole Pernambuce 
vem ro•peiloaamenta perante essa a11gusta c~ 
marn pedil' a revogação da lei pruvincia.ln.i. 7!3, 
de 28 de Jalho do corrente anuo, na. parte em 
qne decreta impostos de consumo ou de impor
tação aoke generoa importados do estrangeiw, 
já sujéit08 a impo~~i<;6es gerae•, art. :1.7 §§. 2", , 
ao e 4• e sobre todos es generos de J>roducçlo 
nacional importados de outra!! provincnas, § t.•. 
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Jâ tanus vezes se tem su bmettido este grave 
d~a..•srimpto a apreciação de~ ta augusta camara; 
tantos têm sido os pareceres dadoa pelo con
selho de Estado; tão unanime tem sido a O)}inião 
·de. nossoor estadistas, que os supplicantes se 
julgam dispen~ados de es_planar mais detid~
mcnte a. mater1a. 

Os impostos de consumo, verdadeiros impostos 
de importação, estão em diametral opposição ao 
acto addicional, cujo art. 12 terminantemente 
declaro.- que as assembléas pl·ovindaes
t~üo podem le9islar sobre impostos de impor
ta.ção. 

Não é de hoje, augustos e dignissimos Srs. 
representantes da nação, que as assembléas 
provinciaes exorbitam de_ ~uas attribuições fe
rindo de f'ente o acto addlCional; Na Pa~ahyba, 
B(!.hia, Rio Grande do Norte, Cearà e outros 
provinchs tem-se constantemente repetido tão 
abusiva pratica, a despeito de innumeros e 
luminosos pa.ree eres em contrario das secções 
de fazenda. e imperio do conselho de e~tado. 

Urge, que aquelles, a quem se acha incum
bida a gnarda da Co~tituição, ponham emfim 
um paudeiro a' •emelhante pratica, que tem 
produzido uma verdadêira anarcb.ia. n~s finanças 
ao Imperio, e trazido inca:l~o,tlaveis mas visiVéÍS 
males sobre tudo a provincia de Pernambuco, 
em suas relações com· as provindas l;mi-
trophes. . 
· · A este grande mal de muitos annos, cuja 
fatal consequencia foi o completo atrophiamente 
de relações importantes, Junta-se a pratica não 
roeno• abusiva e inconslltucional (acto addi
eional art 20) de se impôr contribuiçilc sobre 
genaros de p1·oducção na~ionfl.! de outras pro-
1(incias, creando-se o pernicioso systema. de 
barreira$ inter-provineiaes. (§ L 0) , 

. Em -vez de ·cada província abrir franca e 
lealmente as suas portas a prodncção e in
dllslria de sua irmã.; fecha-as pel~ contrario· e 
impõe pesada con-tribuição sobre o trabalho da 
que melhor e mah aperfeiçoauarnente produz. 
Convém evite.r esse g-rands mal, quB !lmeaça o 
futuro do lmperio. Essa guerra interpro-vincial 
afrouxa os laços, que a todos devem unir, e 
poderosal!lente concorre l'ara a d,estruição da 
unidade na.cional. . 

· O recente acto do Exm. presidente da 
Bahh conselheiro Pedro Luiz, negando sano
ção por -inconstitucionalidade, a lei do or
çamento daquella provincia, a suspensão de 
nlg=e artigQs d11 actuol lei do orçamento 
determinada pelo E:s:m. Sr, pr~sidente, 
conselheiro José Liberatc Rar1•oso, animam o 
corf!O commercial desta p1·aça a esperar, ~ue 
ess~~o augusLa asselllblea revogará. em de1init1va 
-oa artigos inconstitucionaes da lei provincial 
de Pernambuco, bem como as de toda·s as mais 
províncias, em que se violenta o nosso pacto 
{undamental. E para que se não julgue, que o 
commercio. de Pe~nambuco se n~ga a concorrer 
pelos meios ao. seu alcance, pa.~a as despe~as 
necessarias a manutenção dos serviços provin:
ciaes, nem que concorre p•ra a desorganização 
dos mesmo5 serviços. e nlio satisfação de se\Ui 
comp:omia•os, lembra~ respe~to~mante . os 
~upplicantes ·como. medida provosor_1a e de tm-. 
mediat~ appUcação, que revogadas as dispo-

sições citadas e rastabelecido o livre tl.'ansito 
interpro....-incial, se mande cobrar por lei gera:!· 
em tcda.a as províncias uma taxa 'ddicional, 
aos jã elevad1ssimos direitos aduaneiros a~re
cadados em cada uma dellas, com applicação 
especial as suas despezas, si melhor alvitre 
não fór ditado pela sabedoria e illo.stração da 
assemhlé~ ger~L 

Augustos c dignissimos senhores Npresen
~antes da nação. O comm~rcio de Pernambuco 
confiando no patriotismo do par lamento es~ 
pera a revog"ção immedht:. dM lei• inconsti
tucion"Jes, emquanto se não traduz em facto o 
desideratum de nossos homens de estado-a 
descrimínação das materi~s tributaveis. 

Nestes termos pedem deferimento e-B. 1~. M. 
-RecifA, iS de Agos!t> ele iW. 

(Seguem-s9 22 assignat\lras.) 

O Sa. VIANSA VAz pede urgencia para na se
gnnda-feira tratar de assumpto referente a sua 
província •. 

E' approvadG o requerimento. 
0 Sa, MARmr FRANCISCO FlL!!O pede que ire 

c~mplete a commissão de assembléas provin
Claes. 

· 0 Sa. PaEstDEKTl!l nomeia o Sr. \"ianna Vaz 
p;.ra a referida commissão .. 

ORDEM DO DIA 

Vem á. mesa, e é lida a seguinte interpel
lação, para cuja di;;cussãu o Sr. presidente de
clara que opportunamente será marcado dia a 
hora. , , . · .. 

ll!Tl'lE\PELLJ.ÇÃO 

Peço que se marque dia e hora para inter
penar o governo, por intermeâio do ministro e 
sec1·etario de est1J.do dos negocios da fazenda, 
~obre o seguinte ponto : 

c: Si o governo reconhece a eonvenianeil\ de 
aliandegar-se a mesa de rendas de Pelotas, res
tabelecendo em relação a ella a disposi~ão do 
ar~. 9 do decreto n. 7.053 de .31 de Outubro de 
1878, não obstante o pareeer da secção de fa
zenda do conselhG de estado, de 26 de Fevereiro 

, de 1881, e decreto n. 8.155 de i de Julho do 
mesmo anno, que alterou aq uella disposição.
Jose Francisco Diana. 

ORDEM DO DIA 

3• .;liscuss~o do pro.Jecto n. 168 sobre a jubi
~9ão do conaelhciro J. J. Forre ira de Aguiar. 

São lidas, apoiadas e entram em discussão as 
seguintes · 

Emendas 
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A pre ;entan1oõ co :no emenda ~o projecto 
n. 168 o seguin~e d~ n. 185 A.- Ulysses 
Viann.~.-Matta Macl«<do. 

N. 1.85 A-1882 

2"- SESSÃO 

.A.t ccmru.is~ão de p3nsões e OL"denados f<Ji pr~
scntc, em virtu,ic; de deliueraç:ao. da c.~mura, o 
projecto n. 185 deste anno, autort~ando o g-o
verno a contar ao lente cathedral1co da faco.t
dadc do medicina do RicJ de Jmeiro, c"nse
lheiro Dr. Ft•anósco José da Canto c Mello 
Castro Mascarenhas, para cffeita d' sua. juoi
lação cOla todos os vencimento;, .o~ i4. annos 
que serviu ~o c:o ~reparador ~as hçues du cht
mica. e t.o:ueolog1a ; e, consul-~ra~do a. ~om
mis•iio que J>.O preambulo do refer1do proJecto 
si a~ha .. plenamente justificaib a. ma teria elo 
projecto pela analyse e estudo.rlo; documentos 
apresentados pelo r.-rluerent·;, e do parecer que 
o referi<lo p;·ojecto está no ca•o d~ ser ~pp:o
v~do pela camara. rlos Scs. dep1üa.dos. 

Sah das oommissõe<; em 7 de Agosto de i 882. 
-lldc(omo de Al'a.ttjo.-Sitcic~no Brandão. 
~ose M a.riamlo. 

N. i8ã-i88Z 

2a sEsslo 

A cOinmi~sio à.e pensões e ordenad,Js, e ·:a~ 
rnin:1ndo atten.tamenle a m3teJOia t;ia petiçã.a do 
conselheiro Dr. Francisco José do Canto e 
Mello Castro· ·Mascarenhas, lente cathedratico 
da faculd tde dJ medbi na. do Rio de Janeiro e 
Os documentos ·com que está instrttida a dita 
petição; 

Considerando que o peticionaria cont '. 42 
annos de bons serviços à instrucção superior, 
sendo 28 de ·effectivo exercicio de :n~gisterio 
srun interru ·ção e 14 eomo preparadot' de chi
mica e toxicologia ; 

C<:>nsiderando que o te 1npo de s~ rviço corno 
prcparo .. lor de ohimieo. e to:doologia deve sar 
contado ao supp!icante para os effei~os legae.•. 
nâQ só a ex~rnpl J do que se tem prahcaJo com 
ou ~~·os pl'ofessores, coma tamb 1m ti vista da 
disposiçiloda lei n. 2,649 de 22 de Setembro de 
!875, o.r\, 3o, que mandou eontat• para a nnt·· 
guida.de dos lentes a.c tuae~ das facullades ~e 
medidna. o tempo que Sel'''lram como opposl-
toroo; · 

Considerando que as funcções de )?rc·paradol' 
que eram na época, em que o ~upphea.nte ser
viu, desempenhadas pelos substttutos, pa_ssara.m 
depois da creação da classe dos oppo~1tores a 
ser exereids.s per estea; . _ 

Considerando que, como preparador d~s hç~s 
de chimica e to:.;icologia, c,;:erceu o supph-
c,.nte c•rgo igual ao de oppooi tor ; . ' 
:· ·Considerando finalmente que o supplwante 

"solicita uma graça, qu' em ca~os i~enticos ·to~ 
sido concedida pelo corpo le;pslattvo por ma:s 
aé uln ·:vez é a commissão de pareeer que sep 
.idoptado d segninte prnjec to : 
. Y. IY.-23 

A <LS3embléa geml rewlve : 
Art. i.• E' o govern' autorizado a contar ao 

lente cathedratico da r .. culdade de medicina do 
Rio de .Janeiro, con&dheiro Dt. Fra.nei~:~co José 
do Canto e Mello C~stro Mascu.renhus. pa.ra. o 
clfeito de set• jul>ilad,J com tod ,s os vencimen
tos, os 14 annos •lllG serviu com·> preparador 
das lições de> chi micu e toxicologi:l. 

Art. 2. a Fie 1.u1 rovogr.daa as dia poai\Õers em 
contrllrio. 

Sala dM commissõeo em 26 de Julh 1 do !88::!. 
-llde{on<o de Araujo.-Saâana BNtwl<ro. 
-JosJ Jl arianllQ. 

Não havendo quem pedis~o n palavr~, e en
cerrada. a disouss~o c são app:·ov~ !as as emcn
~las e o pl'Djecto~ q ll} em segnida s:io r~met.ti.c\og 
i cammissão oi·' redaeção. 

2• discu .. s:'ío do projectn n. 166 A, vindo do 
sen:ulo, rebtivo á pr, tetlç:io de Satui'IÚno Fer
roir:L da Veiga. 

O So.. Jasll' ).Lüu""'o (p~la ordom) l' ·quer 
que o pmjl'l<:lo lenh' umn su discussão. 

O Sn. PnE3l!lE:'\1'E t\i:z C)Uê érn .,..frtude do re
gimento não pó Jc p'>r ,\ votação es~e rer,ne~i
mento, vista qu-' o pl'ojecto não tra.t~ nem da 
pens~o neo1 dJ aposeutação. 

0 S.1.·. A ,ndrade Figueira não 
pretende protelar" discussão do tlrojecto; le
v~tnlou-sc a.nica.m·~nte p1ra lewbta.r que, semlu 
preceito da Constituição n:1o votar lei nlgurnn 
,1ue ntío tenha p~r fim o inte,·es~e e utilidade 
p01:~lica, nutre duvida.s de 'tue pussa haver inte
resse e utilidade puulicn en1 exonerar oa r~s
ponsav<lis da faz ,ndo. Jlu'olica de toda e qual
q ur.r ros jJonsabilidacle que lon ham co n trahidJ 
t>ara com ell•. Emquanto nilo fJr conv~ncido 
da utilidade <lc se,aeltt~nte exonet•ação ,·oJ;ar.l. 
coutra o ptojeo~u cmuo yotat-J. contr,, quatque1· 
outro que se achat• em cireumstancins idcnti
cns. (.1poiados.) 

O Sr. Aíl'o:nso Celso Junio>.· 
pro~mdia disctliÍl' e defender .> projec~. caso 
ella fosse a.tacaJo, desde 'lue, poreJc, o. nol>:·c 
deputado se l:mito;l a louvar o seu _p~otesto, 
limita o orador tambem ~ vo tal' symoohcamen te 
a. fu "{OL· do mesmo. 

Ninguem nnl~ pnJindo a. palavr-~, é o pro-
jacto posto a votos e approvado. ·. 

Entra em discussão a emenda do sen1d 1 re
lativa ao projeeto n. 41 sobt·e a wenida Villa 
Izabel. 

Não llllvBndo quem pedisse a. p~la.vr;l ·é en
cerrada a discus!ão. e posto a votos o projecto 
e approvado. 

E11tu e>m i• discussão o p•·ojecto n. 62, 
is3nção de decima urbana á socbrh le pro pa
gadora. dG instracção Us cluJ::es OiiOrai"ias da 
freg-uezia · d:t Lagõa. 

Não havendo quem pedi~s 1 a palavra é_ en
cerrada a discussão e apprOI' 1'lo o proJecto 
parã pa ~sar á 2:1 discussio. 

O Sr. Rodolpho Danta~ (pela 
ordem) p3de e a cam1ra concede dispe~1e1 de 
interstieic para que este projecto entrG unmo.
dintamente em segunda discussão . 
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Entrando o projecto em 2• discussão, e nin
guem pedindo a palavra, procede-se a votação, 
sendo a~provado para passar a 3• discussão. 

Entra em 1• disc ussao o ~~i e c to n. 75, rela.
iivo ao monte-pio dos operarias do a~senal de 
marinhll.. 

O Sr. Ma.rtiDJ. Francisco:
Não pretendo prolongar a discllssi>o, quero dizer 
al'enas poucas pala n;~s. Fico satisfeitís:simo 
por ve~ que nil:o ha t~.ma müca yoz que se eleve 
contra este projecto. 

De fac to o ~st'orço feito pelas cbsse• ope
rarias para á custa de .suas economias orga
nizar o f11tlll'o de s11as f tmilías, não póde senão 
merecer o pleno assellBo de uma camara tão H
lustrada e patriotica como esta. 

E' este o intuitQ do projecto e por isso conto 
com o voto unanime da eamara em seu f~tVOl'. 
(llf uit~s apoiados.) 

VozEs :-Muito bem, muito bem. 
Ninguem mais pedindo a p•la.vra. e encerrada 

a discussão e posto a votos o projecto pas3a para 
2~ discussão. 

O SR. Jos'ê li~RUN:-1o pede e a cama,·a con
cede di~penE;~t de interstício pn.rn que oste 
pro.iecto entre immediatamP.nte em discuosão. 
· E' approvado o requedmento. 

Entra o proj e c to em 2• discussão. 

São lidos, apoiado; e entram conjunct~mente 
em disC'.U:ss~!) as seguintes e::nendati ~ 

P,-ojecto n. 75 

Monte-pio dos toperarios do araenal de ma.-
~ rinha 

Emenda ao art. 10.-Díga-se: o filho menor 
terá dir3ito a. revers~ seja.. qual íór a cat·reit~a. 
qu·• seg11ír. 

Emeod.a ao§ 2.0 O filho menor só perceb~rà 
o capital amortizado e seus juros si entrar para 
qualquer ol!icina. dos ars •n\es. 

Emenda ao § 3o : Ou si em outl'a carreira ou 
estudo provar a.diantamen.to, 

Eménda ao § 2o do art. :16.-Dig;-se: não 
tendo uma occupaoão definida. S. R.-il{atta 
Machado. 

Fica autorizado o governo a approvar o;; es
t9.tutoa que so)lre aQ mesm"" ba.<es organizar•m 
os operarioa dos dem>.is arsenaes do impel'io. 
para constítuir)m o seu monte-;)io.-S. R.
Jose .Marianno •. 

Offereço como a.dditivo o projecLo n. 255 A 
de J alho de 1879, sobre moat~-pio aos empre
gados da estrada do ferro D. Pedro II. 25 de 
Agosto de i882.-Affonso Celso Junio1·. 

MO.'iTE-PlO GERA.L PA.IU O PESBOA.L !).'. PARIR Elll 

Tl.U.FJIGO D.\ ESTRA.Di DE FERRO D. PEDl'lO U 

E,;_ observ-ancia ao regimento desta aa~usta 
camara, a comro.is<ão d<>. fazenda foi con Yldada. 
a. cmittir o seu parecer sobre o projecto a .. 255 
deste anuo. . 

O projceto que é assigna.do pelo !k. deputado 
Cezar Zama., tem por tiw crear um denominado 

-monte-pio ger!ll economico e benel'ieente
p~ra o pesooal da parte em trafego da est~ada da 
ferro D. Pedro 11. 

A instituição de. sociedades cooperativas, que 
melhorem a sorte e ga.ra.nt;\m o futuro dos em
pregados d.ls estradas rle ferro, têm scdo objecto 
dos cuidados dos governos, quando estas [)er
teocem ao dominio do Estado, ou das respecti
vas cowpanb.ias,quando as mesmas estrada.~ silo 
de su<L propriedade. 

E' obvia a utililade de s~melhante. proceder. 
Além das vantagens que, para todo o individuo 
que vi v c do t1·abalho JOrnaleiro, result:L do uu
xilio das sociedades cooperativas, os agentes 
dns cstra1us de ferro, sujeitos como estão a fre
quentes e multiplices accidentes, me <mo a tra
I! alhos por demais penosos, carecem de estimu
lo que os atlraia a essa profissão, 

A propria. administração ou empreza. tem, 
p.o1• gua, parte, empenho~ interasse em que o 
pessoal das estradas de ferro se renove 110 rnüs 
bngo prazo possivel, pois de sua permanencis 
res11ltam a seg11ran~a., perícia e economia do 
ser\'iço. 

Tudo isso, porónt, só se consegue ou com 
o.vultauis•imos salarios, 011 com os soccorro01 
paro; os ca.sos de enfermidade e com a garantia 
do futuro para. o. v-elhice, para os dias em qne 
as forças se perd 'm pelos accidenteo, p~r& a 
viuva. e orphãoEI que F.>ó tinham p;r·arrimo o 
trabalho jo chcfu da familia. 

Além destes aux.ilios, outros são to.rubem 
adopt&dos, Qrnbota menos importantes e efll.
cazes;.ta.e':' sã.p o íorneeim 'nto de vi veres c vcs
tua.rio a modico preço. o a.loj•mento, os empres
t'mos de p<lquenas quantias e ,._s indemnisn.· 
ções ou gratificações temperarias n's épocas 
de penuria. 

São da pcimeira especie os recursos coope
rativos consignado·< no prnjecto n. 255, e destes 
sómente passa a com missão a trMa.l'. 
· O art. 1.0 do projecto declara, que a iasti

tuição tem por tlrlt : 
I. Abrigar de necessidades as familias dos 

empregados e opera ·i os que f•ll ·cerem ; 
11. Soccorr~r a ell 's proprios em vida, si 

adoeMrem ou forem vi~ti mas de accidentes. 
Como se vê este artigo não da sique1· Ulll~ 

idéa da fórma por que a instituição deve fun
~ionar. Dir-se-a porventura, q11e ó isto mis
sao dos estatutos 011 regulame , tos da lei ; mas· 
assim não pensa a commissão, pois o systema, 
meios e limite dos soccorros int!u~m essencial
mente no exito da instituigíi:o, que intet•essa ao 
estado, já por intend:r com um estab ;leci
wento publico, jà. por ter o thesoaro de con
tribuir com avultada anuiJade. 

P1·oourá.ndo estud3r a histituição em seu 
de•envolviiDento, tal qual ·~ prl\jecta appli
c 1l-a na estrada de ferro D. Pedro li, a com
missão chegou ao seguint~ r1sult tdo. 

O monte~ pio proposto compor-se-á de duas 
classes de clinLribuintes. A primeira.· dos Cf!L
pregados denaminadoa de nom •ação ; .a segun", 
da, dos auxilil res, praticante~. operat•ios e ou~. 
tros .. 

·eom os recursos de que alian te se trátará, 
form .. r-s~hã> d11a• caixa.s benelicen tes : .. uma, 
para a qu:tl só contfi.bnirl.o os ."~ente~ da i•. 
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classe":, destinada exclusivawenLo á.s p ' UBÕus 
que a estes e ás suas familia.< fO'<'m distriuai
das ; outra, formada com o concurso d ~ ambas 
as class~s, que fomecerâ os soccorro> ch<\
lll.ado:; pessoaes, como assistench d~ !ilculta
tivos, supprimento de medicamentos, etc., e 
a vensão que •• di<tribuir às famílias dos con
Lt•ib uin tes d., 2• cla$í<O. 

O art. 2> do pt·oj·;cto trata dos recursos da 
instituiçlo, os qu:•es constaw: 

i. o Da joia percebida sobre o total do ven
ci~eo to annual de cada empregado ou ope
rano. 

2.' Da quota vitalícia descontada mensal
menta dos Yencimentos do respectivo mcz ; 

3.• Da quantia co:n que a proprh. est:·ada 
concorrer, proveniente das multas impo>tas ao 
sau pessoal,. e do meio por c e ~to da. sua renda 
liquida ; 

4.• Dos juros accumulados pelo dinhairo de
positado. em banco acreditado, e do empl·r.ga.do 
em apohces ou guaesquer outros títulos que 
offereçam gar~ntta c proveito para a insti
tuição; 

5. •. Da porceutagem que se cobr:u·i Je cada 
h~;·d~1ro dos contribuintes c dJs proprios cotl
lrlOUlut&s, 

Esta_ ar_tij!'o, que e o ultimo de projecto, deixa 
ao ar lu tno a fixação c] ' joia, e da mensalidade 
com qt:e tem de contribuir o emp,egado ou 
operar1o. 

Tambem designa, sem variação, a quota 
parte da receita. liquida da estrada q11e se 
reclom" do Estado. São q u ;stõe• capitaeo, 
que devem ser melhor •·egularlas do que o 
foram no projecto. 

A lei deve determinar o rnaximo da joh• e 
~a contribuição mensal ; assim como dei :ta r a 
faculd~d0 de dimina.ir-se o. poJ•ccut•gem d" 
t'enda liquida da estra<ia •1ue deve •er de•
tinada ao monte-pio. Nisto vae uma g-~
t·antia para o thesOUl'O nacional e para os 
proprioB contribuintes. 

Em instituições semelhant~s, maxims nas 
'iue ~e est •h ,Jeceram em França ~ na B~lgica, 
ajoia !mposta ao contl"Í.buinte á, par" o empre
gado de nomeação, em geral de 5 °/0

, q_a.e cor
•·esponde U. re\ençi<e decr ot1da. n~ lei fra.ncer.a 
rle 5 de Junho d~ 1853, que regula ua pen<Õês 
dos agentes da aclministra~íio publica. 

Essa joia parece i com missão poder ser com
putada em 8 •Jo p~ra a estrada de fer:o de 
O. Pedro H, quer sobr~ o vencime,nto total de 
um auno, qu':lr sobre as gra.tiflcaçõos extr.aor
dinarius, augmento de vencimentos ou q uaes
qa.er prop'n1e, que nio s~ applicarem a despe
zas de via.gern e ajudo.s de cnsto. 

A contribuição vitalia. mensal e g-eralmente 
de 3•/o· ParGce coro efi'eito dev~r ser este ~ 
maximo, além do qual se transformaria._ quota 
em encargo vexatr;ri~. 

E ... Juanif6sto que La~s ~rcentagens não &e

riam ~'abiveis ~os ('()ntril)uint.es da 2~~. c.haae~ 
que apenas têm as vantagens dos soccorros 
pessoa.es de occasião, por rnolestia e ~ccidentes, 
e a uma modie·t pensão para. a.s suas famílias 
nos casos de fallecimeuto. 

São estles contribuintes, q~e eoncorr~ p~\1!1 
cipa.Lmen ta para a! ClloÍUB de soCC'Ol'l'll!l G1l da 

saude, que sa organisa<n n:J. maior parte das 
emprczas particulares de caminhOtl de ferro 
mina.:;., offi.L~inas .. fa.llrica.s, etc~, ('.s:a.h:::ts q_ue sã~ 
gen Tnlisado.s, pela. impllssibilidade em que tacs 
emprezas se acham de fortnar, sem cJ·escid~s 
contribuições, ruonte-piosou eaixas de pensõe~. 

~· principalmente no. Al\emanha onde as 
ct1.1xas de soccorros dos operarias têm melhot• 
organiza~ã.o. 

Alli njoia; quando não é fixa , nfio cxcodc de 
3 •f, do salario de um anno, pago em presta
ç.õe~; e a. contribniç.ão mensal ê ger~mente de 
1213 0/0• 

O q ne parece s' rub.ptar melhor :i. astt·acla de 
ferro D. Pedro I!, confot·me os dados que a 
commissào colligíu, é uma. joia. de 4 ol0 , nos 
masmos termos da qae se prescrever pa.ra. os 
contribuintes da i~ classe ; e uma contribuição 
mensa.l e vitalícia d' i •i'' . 

Dentre os rccut••os que compõem o c>pital da 
instituição, destaca-se o 1/2 o/o da receita li
quiJ., d .. eslradn, além da.s multas impostas o.o 
seu pessoal, e cujo pcodudo constitue tamilem 
rece1ta da mesma eotrada. 

Actualmente aquelh pot•centagom cort·es
pcnde !i umt~ contribuiçllo excedente de 20:000$ 
anuua,s. Resta, porêm, saber ai é po;sivel dis
pensar semolhallte auxilio p>r parte do Est1do, 
e, no ~.asa negativo, si não é preferh· 1 aiJaLl· 
clouat· a idéa da fundação do monto-r,iJ proje,
ctado. 

A primeira. '{ u~stão é respondida com uma de
monstração anthmcticn., da qual se conch1e, o 
q_ue aliás ji a experiencia de outras institniçóes 
semel b.antes tem demonstrado, <JU<! ó impossivol 
crear a caixa de pensões e a.posentadori a." •em 
a contdlmiçlio do Estado ou •las em prezas, des· 
~ nando par"' asse fim um> qu 'ta p:wte, em hor~ 
minima, das receitas liquidas. 

Pot• outro lado, t•euunciat• á. instituição p:•.j
jectada, e continuar o statu q1.0, isto é : o;; 
age" L es da estrada de ferro sem estim:llo, selU 
futuro pa~a si nem garantias p:tr:t as. sunt1 fa. 
rnilias: e o Estado sobrecarregado com o en
cargo, de que decentemente não se poderi"' 
exi.ni.r, do pag· 1mento de todas as despezas dos 
:soccorr9s de occa.sião. tra.tament.o da.s vic~imas, 
en tPrrost etc., despe:r.as que pertencem ex.ciu
sivameste à administração d~s estradae n~ 
f"l'l'O. 

A fumlaçSo do monte-~ io, cow o auxilio ,]~ 
Estado, resolve o duplo probloma da digtribui
ção das pensões e socco~t·os pessoaes e conces
são da! apo>entadorias. 

Entrando no meio pratico vor que deve func
cioual· a iusLitklição~ a. c.ommi.s5ão teJD. de cin
gir-se aos alg:1rismos, que tra.duzem a ex
execução do projecto tal qual a o.dmini•tração 
da estrda de ferro D. Pedt•o II acredit·> pod 'r 
ap•Jlical-o. 

Como todos os empregados o operarios parti
cipam dao vantagens da caixa de soccorros, para 
e e ta devem todos contribuir. 

Assim e qua, a.llirn do fundo que lhe á pt·o
prio, a sste se ~euuB 1/10 tla.• joia.s e contri
))Uições da. caill;a de pensõe~. 

Discriminando-se os recursos d.e cada uma. 
4a• caixas, eis a' resultadó a que ae chega: 
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Caixa rle pensões. - a~ actualmente 353 
empregados do nom··:>.~o na estrada. d~ ferro 
D. Pedro li, os., 'lll~e·l r ennem o vcncunen to 
t::>hl d·> 720:00U';fl00. . 

Cabuh-se ~ uior t.J.!idade média, conforme ~ 
1nturo;:o. d o ser"viço .J·, cstrad~, em 12 empr e
gacloa por anno, m édia esta um t erço mais ele· 
vndn da 'lue dorbm ~s to.bo~s de mor talidadG 
por- s ~ tratar de pl'OtisiãO arriscada 

Com estes <1:\do• o capit:U desta ca in será, 
conforme os recurso3 r1 ue o projecto · consig na, 
o.segtl lute: 

Joia. corresp~ndente a 8 .,. do 
vencimento t?tal a,, 720:0\lO$ 

Menos i i 10, que s~ ·destina li 
Cai:~::< da Ben~ficencia •.•...• 

M~us•lidacle tle 3 •fo 
s obre os 720:00(1$ 

Menos 1/10 da Cai xa 
de Ben•,,tic•mcia .• 

57 :600$000 

5 :760$000 

5i : s.t0$)00 

2i :ôl!J$000 

·2: 150~000 
--- 19:•140:)'000 

Capital d, I" a uno . ... . .. ... . . 
.Turo riu 4 ·•j • . .. . . , . . , . .. .... . 

1/2 <iJ, <lar0nd ' liquida un esLra-
·-Ja. d' fen·o ....... .. . ••• . . • 

Média d:ls multas do peslo&l •.. 

Total • .. . . . • 

74:131$200 

22:()()0:!5000 
2:400$000 

98:531$200 

Convindo est.abelM<)r;(UO n enhum pagamont-J 
.de pensão se faç \ Llurnn Le os dons primeiros 
a nnos, leremos ' lue, no seg undo ': nno, <lcvc~
s·~·.t acrescentar: 

!l/10 cl:tS mea>:~.lidados do :tnno •. 
.Juro' e ;pitalisarlos .. . . .... .. . . 
J oia de maia dose contribuinte.. 

que prova.vclmenLo sabs ti tui
r a m I\OS dose f~ llecidos no i• 
an.n"," 146$855 cada um ... . 

:\fcasalidadas dos mesmos .. . .. 
J •Jros J a G '/• das entJ•a.das do 

i• nnno . . .... ... . . . ..... . 
J oia c m<msalid.ule de do·;e con

tcibuin les novos.do 2• anno • . 
1/2 •!0 da rcuda liquida da es

t,·ada e producto dns multas 
i mpostns :::ll [>CBsoal. . .. ... .. 

19:420$000 
fi :S$4$')00 

i :762$76~ 
600$8 ~0 

165$486 

2 :423.1;100 

24 :400$000 

Tot.al do capital no fim do2•a nno 154:227~86 

E como é do s~gundo a.nno em dian te, qae 
se começá. apagar pensões, vejamos a 'l1l8 
encargos fica sujeita nesse anno a respectira 
c~i:tA. · · 

S:to de <luas nat\lre~~a os auxilias '!n.e eet.a 
caiu lum de J)rcs~r-~$ npó;éntadorl ll.S ·o a. 
pen<õ~s às f~milins dos empregados fu.llecidQs. 
Qu~nto ,\s pr-imeir~$, ser~o provavelmente 

pouco n ume•·osns, nem se poder:i contar com 
pro';abilidade 'lual ·o seu numero em c::da 
a.nno. 

Em t.odo o caao p1ra demonstração dos en
cargos mínimos a attender basta considerar liS 

pcnsõ~s • . 
· A p rimeir a q uestão a discutir é a do <(Uanto 

des•as p~nsõo•. J::m regr .l. estas corregpnndem 
em vida a 1/2 dos vencimentos. E ' o que se 
adopta como m •ximo para :1 est:•ada. D. Pclro Il; 
devendo-se, po~é:n, em quanto ri. caixa de pen
•õea -não at tingi r a 9/ iO do total dos vencimentos 
pagos, d~st.riboir :>.penas 3Ji 0 sobre um certo 
salar io inf,rior a mél ia considera'la em'rel ~çã? 
ao numero e ao totll.l dos vencimentos , e i fi O 
de todo o excedente. 

A pensüo dis tribuída ás famili~s do faÜecidos 
é ordinariamente de 1,13 da que percebiam ou ti
nham direito a perceber os empregados;na estra
da de :furro D. Pedte H póde-se exccdar e~ tn 
base . 

Paro. n1a ior el~rcza. do •1uc SG pr etende ado.. 
p tar, exemplifiquemos com os proprios dado" 
fornecidos á com missão . 

Tomando a mortalid;\dO caloulad\\ de i 2 cru
pregado• por an no ou " média de t 2 íamilias " 
suhvenclonar, t emos 'iae, dividindo o total de 
720:000$ pelos 353 cmpre<;ador, de nomoo~ão, 
cada um destes vence 2:050$000 . 

Para maior garan tia da. i nsthaiçlio, é conve
niente cstabel~cer reatricções na fórma o gt«tn
w m. das pensões; me lida es\a que a comm.issiío 
tratarii. de . j us tificar nos corf.o deste parec0r 
cada ve~ que tiver de applica -a . 

E' assim que lhe paracc \'ecomm :m•lavel a 
idéa de não pll.gar desde logo pensõ~ nos doas 
prim, iros annos, afi m de deixa•· que se accu
mulem os rs~orsos da caixa de pensões . E como 
seria i ni qoo deixar as faiPilias dos C\ln tr i
bai ntes sem meios, dever-se-a a1Jooar-lbe, de
pois do 2<> anoo, a imror taeia da dous terços 
das pensões ~ <JUC tinham direito ness1 aJtnO . 

O algaris mo sobre que se presume poder 
cont:~.r ps.rn começar a. distribniçi!1 das pensões, 
scm9 compromettimen.to ela r especth·n cai~r.. o 
$Obre elle calcularos3!10 , é de 1:400$ an1111:tes. 

Yer-se-â. assim, para a hr pothese figurada . 
quo o a do estado ~~etual d~ es trada. .!c ferro 
D. Pedro li, q ue cada família ter:l a scg•lin~~ 
pensão : 

2; 10 de 1 :40~000 .. .... .. .. . . 
4,f10 de _650$000 .... .... , . ... . 

P ara cada família .. . . 

P ara 12 fa.mhoilias do i • .l'nno. 
E como os ·empregados falleei 

doJ têm de ser substituinos 
por outros, no 2• anno ter-
se-ha mais .. . . , .. . .... .... . . 

28~0 
65$000 

345$000 

4:440$000 

4!140$000 

8: 280$0~ 

As pensões devem e•t ' r sujeit.J.s il;ualmenle o. 
uma contribuição; qae ae pódo e:.iealar em 2 •Jo. 
Dédtizidos estes, vê-se, que desde o momen to em 
qu >. a c_a.ixa de f.ensõe> iuneclonar, ist'l é, dous 
annos depois a:. su>l. insWlA~o, t er:i. logo um 
encargo · minimo de S:U4$400, adop tando-se o 
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systcwa ''· 'tui CXJlOsto. AbatendO-fi) esta somma lmport~ncia dns l'cnsõcs neste 
do total de 154:227:S386.1·Csl."\ no fim do 2• anuo anuo .. . ....•. •. ...•.•.. .. • 
o .c .. pital d '! 146: 113$!86. 

25:~'0') 

Pooce.iendo semelhantemente, teremos nes te 
anno: 

Capital do· 2• anuo . ... . ..••••. 
9/10 das mensalidades do 3• a.nno 
Jur~ co.pitalisados ·serncstral-

mcn to ne>t~ auo .• : . . ..• ... 
l./2 •f• da renda liquida da es

t rada e produ~to d:ts multas. 
Joi~. mon,alidad~ e juros cor

r~spondentes <~os 12 emp rego>
dos que substituírem aos fal-
lccidol ................ .. .. . 

Nosto anno ler-se-à do · pngur 
as t>cnsões dos 24 pen6ionis- · 
Las Oltist~ntes e mais as de 

' 12, que devet'<io. acrescer
lL'J todo 24 u 345$ e i 2 
a 485$000 ( neste anno , 
como ficou :'it:>, come;;a o cal
r.ulo sobro 3ii0 de 1:400$ c 
I fiO do &:s:cedent::) ou 13:818$ 
com a deducyão dos 2 '[o do 
c:>nttib:ti~ão. . . . .. . . . . . . .. 

i:\e;;t.e ii U!L~ b remca : · 

Capit!tl do auuo anteriol" •. . . . . 
u. W (\;. • men<alidados, juros, 

olo .. . . .• : .... . ... .. ..... . 
.Jm•os cap itnlisados .......... . 
1!2 •/o d:>. ••cnda da estrada, e tc. 
. lo ia c j11ros do• 12 empregados . 

14.6: 113$1 ~6 
19:42~ 

9:780"~30 

24:400,)-Q:JO 

2:423$!00 

20H3i$216 

t:3:818$00íl 

18S::ll ll:;-'.! 16 

10:4~0() 
12: :~:.1::;z;s 
24:400~$000 

Capital no fim do anno . ...•... 2(;3: 1~'704 

Esta sor ie de opot·açilcs e aufficien~l para de
mons~rar " so;;ur~nça das c)rnbi na,il:H pro
p:Jsta.s. 

Acrcac~ ainda, q ue os casos d~ fallecimen
tos pode1u ~escer <b 12, visto como, por se tra
tar de uma estruda de ferro , esta algarismo foi 
cb,•rulo rlc iJ3 maio do que dari~.,. as t.\oo•s de 
mo:t:Uidad~. como :li\Íma fiwu dito ; que no 
calculo uilo se conton com os commissos, e 
morte do 1 pensionistas. cujas pensões se exti n
g-uem por eS;t:) facto, circumstancias nstns {lue 
f,,.,m oi •var ai nd._ m~is o c~pi t.-1. 

Este pode rõ. tomar L~es proporçõea, q u e po's~ 
em fn\uro p l'OXÍmo dispen sar a contri .;uição do 
Estado o u ao menos diminui!-" eonsideravol
mcnte, o que a commissão preveniu no pro
jacto. 

Cai:>:a de soccor>·os. - Pa.ra a caix~ de IIOe
corros contrilluem os empregados <lc salario. O 
sen numero ó in.dct•:rminad~. pois vari~ <tnasi 
cluoLiõi:a.nam!)nto. Não oiJstil.lllo, n n.dminis t ... a .. 
ção da estr~da de ferr•• D. Pedro 11 calcula <) m 
~.tiOO:OOUS o total d<JS veneirnent.os :mnnaes 
desses em'pl"lJ.l;ad,ls. . 

Turnando por lJase as lJOCC<lH\agens <{U6 a 
co:nani;;~5.o :teimn indieou, eis os ro~ur~os com 
que d•n·e contnr a. caixa do soccor•·os, <{UC, pelo 
firo a que s~ d csl.ina, deverá funccionar desde o 
principio do 2• anno de sua. fun.daçã1. 

Juia. ele 4 •lo sobre 2.000:tl0()$. 104:000$000 
Mcn.ali tlade d e t •/o sobr• esl.a 

ttnantia ...... . ..... . ..... . 
Juro medio de 4 •! •••. .•... •. 
t [fO; coroo acima foi pr.)posto, 

tias contribuiçõel da caha de 
pensões , inclusiva o juro 
de 4 •lo· . ... .... .. .. . . . .. . 

MnlLa dos empre ~ados da 2 ." 
class~ corespon~entes ~ o;~t.·l 
ê:aiJo:a . •............ ...... . 

26 : 000:;"000 
5:20~00 

8:236$8iJO 

S:OOú$000 
DOVOS • - • . •• . - . . - •.. . .•• .. • 2:423$f00 

----- Tolll.l <!o 1. • ann.o .......... . i52:03G$800 

A~ pcnsõ~~ a r.ag,u· elevar- se 
:. 48,· sendo 3ô c:<\ist<)n t~.~ 
no ::l• anno e mais 12 !lUe ac

. rr·eeMm-ao todo 4~, calcula
d~s tomo ~e.im:. ncott dito •• . . 

5o atl. tlO 

No 5• :ulllil cer.:mos : 
Capital anterior .. . ... . .. . . .. : 
9fi0 das mens didades ... . . . . •.. 
Juros capiLali•ndos . . ...... ' . • 
i~ •/o da rend , liquida da c•tra- -

da o producto <lu multas .. __ 
Joio. c mensalid:l.des d~s- 1.2 su!>-

s ti tuto• .... . , ...... · .. .. .. . 

246 :9i3$-'.i94 

1\1: 521!l>"600 

22i: 39:1:;;994 
19:420$000 
14:730$810 

2-1:-100$000 

2-:-i23.'))QI) 

E ' oste o mínimo da qllanüa com que cs1..1 
caixa conLa para satisfazor :ts dosp~zo.s da soe
carros p 'sSoaea, taes corno m~dicos, c nform~
riaa, enterros , ote . 

Calcular estAs d·)spezas, n;,o se!'ia facil agora; 
maa parece á commissão q uo. attcndendo-~e. 
j:i aos r oenr>oi porm·>nentes dn eo.ixa, j a •o 
fact.o do pessoal variar em muito maior esc:> !:I, 
e portanto accresco..em as j obs de ead~ anno, 
pódo-se eontar que esta c.-\ ixa fica dotada · com 
os necess~rins meios pt\l~e. prover nos sous cn
eo.rgos . 

A commisslio não toma por termo de compo.
l'aÇÍÍO a dospeza média que o E~tado faz com 
t:v~s soccorros, ,poiq uo ê alga ris~ o ÍJtaeoiLavel , 
visto como gr:.ndo ~·to dos agooto~ da estr:ula 
defel'ro são mGdieados.actualmertn á sua_ prú
l'rb cu•ta e oru seus domicílios. 

JJe tudo quant.o tem oxposto, a. commisaão ife 
fazendo. concluo, que a idéa do ·11rojccto. n; ~ 
devo .•e>' •co it~; sondo, -por<iro·; desenvol~1d:J. 
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no$ termos do projec Lo substitutivo que a meo
ma commisaíio propõe, e cujas disposições ou 
ficam justificadas como esta exposto, ou, por 
sua clareza <l utilidade manifes,a, dís •. ensam 
'!lle conaideraçõeo oe addu>am em seu apoio • 

A a$sembléá geral resolve ; 
Art. L 0 O governo pod :rã autorizar a crea

'.ão de um~ sociedAde cooperativa do soccorros 
e beneficencia, que se forma1·á. entre os cmpre-· 
gados da parte em tre.fego da estrada de ferro 
D. Pedro li, e sob a.s seguintes condições : 

§ 1.o A sociedade terá por fim: 
I. Ga.1an.tir o futuro dos empreg&dos da es

trada e o de suas famílias ; 
li. Proporcionar aos mesmos empregados 

pensões para os casos de molestia., velhice, ou 
em que fiquem temperaria ou permanentemente 
inutilisadoa para o serviço da estrada por m()
tivo de accidmtes. 

§ 2.0 Os auxílios serão distribuídos po~ duo.• 
caixas; sendo n:La exclusivamente destinada 
às pensões, e outra aos soccorros pesso~es de 
occaaião. 

§ 3. • Para a caixa das pensões contribuirão 
~õmente os empregados de nomeação ; )'!Lra a 
dos soccorros pessoa •s contribuirão estes, na 
proporção fixada no art 2°, e os empregados de 
sslario, ta.es como opera-x-ios, au··iliare•t etc. 

Art. 2.• O <:9.pital da sociedade compõr-se-9. 
das seguintes con cribuições : 

§ i.• Quanto a caixa de pensões: 
1. De 4/10 da joia, não excedente de 8 °Jo, 

deduzida por urna só vez, in t~g ralm~nte ou em 

V. Das mult~s impostas aos empt•ogados de 
salario. 

Art. 3.• As pensões, sejam estas conce
didas nos empregado• e suas fa mílilis ou her
deh·os, ou pr<:wauham de upo•entadorias, não 
e:+'ieierão de 112 dos vencimentos dos mesmos 
e;.Jpregados. O maximo das 1•ensões será de 
2:400$ annuaes. 

§ 1. o As aposen tadorhs ~ó serão concedidas 
por m()]estia prolongada ou avançad> idade. 

§ 2.• Em.quanto o capiLal da caixa de peu
sões não àttingir· a 9Jf0 do total dos v<~nci
mentos dos empreg,dos de nome~ção, as pen
sões •erão calculadas conforme os 1·ecursos da 
mesma caixa, tomando-se 3j10 de uma somma 
fixa para todos os empregados augmenlada de 
i fiO do excedente _qM teria de perfa•er o ven
cimento médio. 

§ 3.• A proporção que o estado da caixa de 
pensões o permittir, esns serão augmentad~s 
proporcionul1nente, sem prejuízo dos demais in
L"ressados, até p3tfuzeL' ijt dos vancim3utos " 
que •a mesmas. pensões corresponderem. 

Sémelhantemente, si os recursos da caixa de 
pensões diminuirem, estas serão reduzidas. 

§ 4.• Durante os deus primeiros annos da 
ínstallação da. sociedad~, nenhum na.g·amento 
de pensõe> terá logat•. Findo este prazo, as fa
mílias ou herdeiros dos empregados que tiverem 
fallecido ne•se período, receberão d~hi em 
diante, e contando-se o segundo anno, dons 
terços. da pensão calculada. pela fórma ac1ui 
prescripta. 

prestações, do vencimento annual, das gratili- § 5°. As famílias ou herdeiros dos emprega
cações extraordinaria.s ou outras t•etl·ibuições, dos de salario, terão direito, nas condições dos 
de c'l.da. em?.regado de nomeação; I demais beneficiados, á uma pensão não e·;çe-

II. De 4/10 da quota. vitalícia, não exc~dente I dente de 2 °(o do salario annual dos mesmos 
de 3 °/, descont&dam~nsalmente dos vencimen- empregadas. Estas pensões, q11e s'rão pa~a; 
tos do mesmo empregado ; pela caixa dos ~accorros, só poderão ser dis· 

H!· Do producto das multas imposta• a-os em- tribuidas sem prejuízo da somma ~alcul t~a 
pregados, e das que resultarem de infraeções para os so~corros pessoaes a que estrver ob>l-
ou irregularidades ; gada a mesma. cüxa em cada. anno. 
_IV:. De nma c::ontribllição, deduzida da 1·enda Art. 4.o o governo expedira 0 nece•e•rio 

h.qurda daQ ~str_a.da, e que e!!' caso algum e~?"" reguJamento para a org.miza.~.ã~ d!ls serviços a 
qeíi, d~ 1/. /o, a qual sel'a fixa h. no com ~a que se refere a presente let 1m pondo o des
de ce1a. anno, tendo po~ base a receita .d'.' anno conto correspondente. ás contribuiçõ>O daviti >5 
ante~lOr, e que cessara logo qne, a JUIZO do na.s folha• de p~ga.mento d:»s empr~gado• ~a 
governo, o~ recursos d~ soeiedade puderem dis- estrada de ferro D. Pedro li. 
penm~l-a ; . Os estatutos da sociedade coopera ti v~ que r.e 

V· Dos JUroe a.ccvmubdos pelas somma:-s ar- onanizar, terão em viet~ as disposições dessa 
re~a~a_s, gg lu~es serão ilmpregadao "m btnlo• re;ê;ulamento. 
de dtvlda J?U h c~; . _ 

0 
• Paragrapho uni co. Em caso nlgum o Estado 

Vl. Da CQntrlbUlçao ~e 2 /o, deduz1da da$ será reypons1vel pelos compromissos que tomar 
pen.&õe1. a sociedade, nem contribuirá com ()Utros favo-

§ 2.•· Quanto à caixa dos soccorros : res 1qui não especificaà.os. 
J. Da joi1 não ~xcedente de 4 •[Q, deduzida Art. 5.• A presecto lei~ applicavet ãs de-

por uma só y~z, Integralmente ou por. presta- mais estradas de ferr~ q11e o Eslado admiillstrar" 
çl?es, do ~~alarto de urrl anno, do opel'atlo, au- por soa propria. conta ; podendo-sQ, para estas, 
Jtil<ar, etc. . . . . ejeva~ até 2 '/~'da receita.!i:1uida da eatrada a 

li. Oa quota Vl\allcta, não excedente a f 0 /o, contrtbuição a que se refere o n. lV do § f o 
ie~JC~~ntada do salada mensal; do art. 2.0 

d 
li~: De i/10 das contri~~içõcs dos emprega- Art .6 0 Ficam revo"'a1las as disposições em 

_os."" nomeação·; · •. • " 
IV. Dof;juros acc;~mul'ldes pela. sommasarre. contrarlO. 

~.adad.,.,. ~. . qua~~ 1e~ d~poai~das. e~ um esta- Sala. das commissõe•, 22 de Agost.o de i!\79. 
l!ele.lii!IEIJ!\q lo!n~ric ou empragaohul em tit•1 los .-Buartp~e de. M ace4o.-Ba-tros Pimentei.-•-41YU• jlllb~; ,Lou,.enç5 de A.Uml{ltfi"!P'e-
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I 
a.perfeiçoamen to desse importa.nte gen~ro de 
noasa producção a.gricola. 

A assembléa geral rcs<JIV'~ : O. SI\, So.Ul.l!:S : -Isto deve pertencer à ini-
Art. L o Fica c1•eado um « Monte Pio Geral ciMml. particular. 

Eeonowico e 13enefi:ente-. de todo o pessoal da. i O SR. L-.:oPOLl>O CuNHA:- E' cucto, como 
estcada cb ferro D. Pedro ll (p n·te em tt•afego) ' bem di• 0 nobre collega, que isto é antes da 
tondo por ?m: . - - I COtupeteucia da iniciativa. particular lll&S em 

i. • Abr;g,,r de n~ess1dades as fam1has dos cer1os localidades, principa!tuonte n;s provin-
emJr,eg»dos e operanos que f"-llecerem ; _ _ c ias, q u_e se ach~m em certo estado de atrazo, 

-- Socaorrer a. elles_ ':lesmas em :>'lda, Sl Jes,.~rondas d~ recursos e ue commnnie~ções e 
a.doecorea:, ou for_em ..-Jchma~ d_e _:'CC> dentes. onde po•·tanto a iniciativa pat•ticular p<Jr si 'aú 

Art. 2. O cap1tal da lnst:ltlllçae compor- pouco póle fazer, 

sej_'~ ,'Da joi~ percebida sobre o total do ven- O Sa · SoAREs :- Vai lá ; é questão de 
cimonto annual de cada empregado oa ope- tempo. 
rario ; O Sn. LBOPOLDO CuNuA : - • .. desde que 

2.' Da quota vi ta.lieia descontada mensal- o au:>:ilio dos podere-< publicas se póde e:>::erce1• 

t:"-ente dos vencimento do respectivo mez; beneficamente, sem grandes encargos. eu não 
3.• Da quantia com que a. propri~ estrada vejo razão para que se negue... · 

concorrer, proveni•mte <l•• rnult•~ impostas ao O Sa. BASS)l! : _ A razào é ser província 
seu pesso,.J, e do i /2 •/o da. sua reuda liquida.; pequena. 

4.• Dos juros accumulados pelo dinheiro de
positado em banco ~creditado, e do empregado 
em npcli~~s ou q uaesquer ou Iras titules que 
oif:!rE!çam garantia e proveito par~ a. insti
tuição. 

5.• Da porcontngcm que se cobrarãde cada 
herdeiro dos contribuintes e do·, proprios con
tribuintes. 

Paço da ca.mara dos d~putadoe, em iB de 
Julho de i879. - Cesar Zama. 

O Sn. LEOPOLDO n.~ CU:Klu.:- ... principa.l
m<:nte~ como. be'!'- diz; o meu nobre co~laga, na
'luelh• pt'OVJncvs pequenas, que precisam da 
coadjm·açào do governo. 

O projecto tende " prcat>r auxilio a dous 
moços profiasionaes, muito distinctos ambos 
verdadeiramente dedicndos aos progreasos do 
paiz, os quaes pretendem desenvolver na pro
víncia um systema aperfeiçoado pal'a melhorar 
as condições ,,e seu principal genero de e:tpor

Ninguew. pedindo m~is a p~lavra <i enc~r- taçãu. 
rada ~ di>cussão e em seguida procede-se á Elles requereram á assem uléo. legislativa da. 
vot•ção do projecto que é approvodo em todos província, que po1' sua parte não lhes pôde can
os ssus artigos,· bem como as emendas e o addi- ceder o au:rilio senão para uma unica fabrica 
tivo- sendo esta. idéo. &.lii muito b~m aceita, por'iue 

O projecto assim emendado é approvado para >'ai em grande parte coadjuvar a pwducçao 
passar a 3a diseass">. das C<llonias,quli o governo tem em vi.eta em!Yl-

Segue-se &. 1• discussão do !Jrojecto n. i89 cipar, como realmente já tem feito, colonia.s 
concedendo garantia de juros a. eng~nhús cen- cuja po]Juhção não póde dispor dos recursos 
traes, pa.ra o preparo do café, na província. do precisos para a acquisição de machinas e appa-
EspiriLo Santo, r d hos custosos. 

A idé1 desses distinctos engenheiros foi per-
O Sr. Francisco Sodré pediu a feitamente aceita, como disse, na proTincia, 

palavr~ pal'a que o SL•. presidente o infurm ' si lamentando-se sómente que o favor concedido a. 
este projecto ja foi à algurna. das commi•aões da uwa loc ·lidade nas proxünidadcs de uma das 
casa. colonia• do Estado nl'o pudesse aor cxLensivo a. 

ALGUNS Sn.s. DEPUTADos:- Tem parecer da outros municipios, ond' a producção do café 
commi~sãn respectiva t-m augn..entado prodigiosamente nestes ulti

mosannos. 
O St>.. l'RE&!DENTE'- O projecJo est:i prece- Senhore•, nas condições diJii~eis, em que se 

dido de uni parec~r assignado pelos Sra. Feli- ach& o p&iz, diante dos grandes problemas que 
cio dos Santos, Fr~nciaco Beli~ario e Barão da se referem aos meios de salvar a nossa b
Guaby • voura, e de fiur as medidas que mais a uti-

O Sr. Lêopoldo Cunha:- Sr. lisern, eu se tendo que o governo e o po<icr 
pre'sidente, not}i que este proj eLo quasi passa- legislativo não pódem negar estes pequeu0a 
va. desapercebido .perante a camara, quando f.lvores (Apoiados).·· 
ali~• refere-so" um assump to ..de alto interesso O Sn. FaA.Ncisco Soon.E : - Esse aoo ô pa-
para n lavoura do paiz e não ~m trazer pe$a- queno, não. 
dos enc~rgos ao the•ouro. - o Sa. LEOPOLDO CuriH4:- ... 'lue se li.miU.m a 

O projecto autoriza o governo a. conceder ga.- au:s:íliar essa tendencia da iuic1ativa particular 
rantia do juros a um pcqu•no capital que tem que inquestionavelwente VeJU t~enefieial-a. 
de ser empreg .. da no ~sLalJeleciwent; de fab.-i- E' eudo,e eu cowpreb.endo, que o esta.bele:
cas centraes destinadas ao preparo do café na cimento de raachinas para o aperf~içoamento 
província do Espírito-Santo, em diversas zona• dos produdos da lavoura, é prin~i11a.lmenie d~ 
em qul não existem aio.~a esses machi~ismos -~ ~nteresse do proprio produet~:; ,m_u.s .ne_IIl.P9r 
aperfeiçoa:los, que tanto 1m pulso pód.em <lar ao 1sao devemos condemnar o prmc1p1o ammadol' 
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para. todos os estabelecimentos industriaes, que i mesma commissão, da~ pa.rJcct· conjunctamer.t~ 
se possa.m fundar com o Jim de elevar o grão de 1 sobre ambos. 
aparfeiçoo.mento dos nossos productos, concen-' « Em 25 de A~oato de 1882. _ Aristicl"s 
trando este trabalho por um corto systema, rtue Spinola. .. o 

tanto aprove1ta ao productor como ao mdus
trial. 

Eu. nio .receio que estabelecimentos seme
lh&ntes ao de que se trata, montados em loca
l id•des apropriadas ao cultivo do café, preci
z·~m da garantia do Estado. Entendo, queelbs 
podem subsistir por si mesmos, e que a ga
rantia consignadtt no projecto não será mais 
do que um meio para facilitar a acquisição 
dos capitaes, embora pequenos. . 

Para que S) fundem estes escabelccimentos, 
é indispcns1•cl eatt•etanto, que de alguma fór
ma intervanh.<t a acção dos pode<es pu blicos 
e principalmante quando este< a.cçiio s~ limita 
a animar· em prezas pe!J.uenas em rela.~.ão ao 
auxilio que vêm pedi~ ao Estado, mas que po
dem ser de mui~o proveito para n. nossa ag-ri
cultura. 

.Eu, p_ortanto, chamo a a.tten ção ·aos n~bres 
deputados para a medida propo>ta no p•"Ojecto 
vindo da n~Jbre commi:-:SS.o que estudou muito 
aonoci·enciollllmente o assumpto, elabor•ndo 
um parecer c;tne faz honra aos seu1 estudos 
sabre a matena. (ilf:uito bem.) 

Encerra-se a discassão e ó approvado o pro-· 
jecLo para paasar a 2• discussão. 

Entra e 1 a discussao o projecto n. i92 r ela-_ 
tivo ó. protençTo do tenente Androd' Neves. 

Não havendo quem pedis<e a palavra é en
ee~rada a discussão e approvado o projecto pa.ra 
pass&r a. 2'- discussão. . 

Entra em i& discussão o pro.j~ct1 u. 135 A, 
relativo á fabt•iea. do. matriz da. Villa. de S. Simão. 

Não ha\·endo quem pedisse a püavra é en
eerra<la a disr.ussão e approvado e proj ec to para 
passar n 2a. discussão. 

O Sr. Vieira de Andrade (pela 
ordem) requer qu~ este projecto entre im
mediatt\mcnte em :28 discussão~ 

Posto a valos o requerimento ó approvarlo. 
E.ntr.mdo em 2a. discus<ãJ e não h11.vmdo 

q a em pedisse a palavra é posto a vGtos o pro
jec to e appro\'ado para passar a 3• discllB>Ilo 

i• diacuseã:o do proj• ato n. f4 A, relativo â 
estrada de fert'O de S~rg-ip~. 

O !Sr. Aris-tides Spinola diz que 
o província. de Sergipe é muito pequena, não 
]lóile supporlar dons planos de estradas de ferro; 
h·a vend~ duas pro~osLas sobre estradas· de ferro 
nag, uella provinc1a, julga conveniente que a 
commia•ão dê um p~cer g-enerico a. respeito 
d ~ ambas para que a camara vote com mais 
conhecimento da materia. . 

Nesse sentiqo vai ma.ndar á mesa um reque-
rimento~ · 

E' lido, apoiado ~· po~to em discll"são o se
gu.irite- ··· 

·c: Requeiro que Õ pl'()jecto volto á eommi•siio 
para,· cDtejando-o com o,ntro relativo a Batr~da 

d~!-.i'er~o.,d,_e S.8rgipe, o '!~ii-1. ~st,à. <lopende11L·J da 
.. ·,·.. . 

"!\ 

O !Sr. Ba:~c•ão da Estan.cia diz 
que tr,1tando-se de uma estrada de ferro para a 
sua pr wineia não l'óde deiu1· de le!llbrar à 
ca.mara que ha d1z annos a provineia de Ser
g-i~e. a tem reclamado não só das asaembléls 
provinciaes, como dos pod~res do Estado. 

Entreto.nto a. pl'<>vincia de Set·g-ipe aincla n1o 
eonse.~uiu esse melhornm~nt.o e agora quo ,qe 

tt•ata de conceder ess~ pt~quena estrMd9., não 
comp•·eheude como a q11eiram prejudicar com 
outra qus vai unit• a província da Bahia ao 
Rio S. 1<\•ancieco. 

O gove1·no já mondou 1Jroceder aos estudos 
pa1·a a e'trada de que trata o prl\jecto em dis
cussiio e para isso autorizou ultimamente os 
respectivos concessionarios. Parec~-lhe por
tanto que a o amara , deve approvar ó pro jacto, 
CJ.Ue ~liãs, não impede quo o governo, mais 
tarde, quando tiver recursos trate de mandar 
construir ~ outra estrada. (Apoiados.) 

O ~r. A:~-·istides Spinola diz que 
o nobre deputado por Sergip~ interpretou mal 
o seu pensamento, quando apresentou o rec1ue
rimcnt.o q uc enviou_ :i meaa. 

Não foi sua intenção prejudic1r a viação 
ferrea daquella pt•ovincia, mas p1·eparar o me
lhor plano que servisse ó. zona agricola, que os 
deputados da Ba.h.ia têm int·~r 1~sse umitu imme· 
diato que p1~oapero. 

Não se trata de uma q u~stilo de interesses 
an~gmicos de p~ovincia~. 

Lendo o orador um trabalho, relativam.ente a 
um plo.no mais Yasto de viação ferrea naquella 
provineia, o qual ten<le a ligar o ponto te•·minal 
de uma estraJ:> par,, a qual· a ~mara votou 
hontem f11ndos, mar:.rean:lo o Rio S. l'ranci <Co, 
pareceu ·lhe conveniente ouvir a commisslio 
respccti va. 

Não havendo mais quem pedis>e a palawa é 
encerrada. a discllS~ão, e, posto a votos o requeri~. 
menta, é rejeitado, e approvad6 o projac.to em i• 
discussão. · 

O Sn. B.!.n:\.o. D.\ EsTANCrA requer disp~_nsa··· 
de interstício para. que o projecto eutre em 2" 
discussão; · 

E' approvAdo o requerimcntó: 
Não havendo· quem pedisse a palav1·a é en

c~rrada a discussão, e, posto a votos, é a p
provado o proj ect:o para passnr- á 3• diacu~-
são. .. 

Coatinuação d<l. 2~ discUBsiW do :projecto n, 
23 A, rebt'.vo á estrada. de ferro de Ba.tu-
rité. ' •. , . . 

O SJ.•. Alvaro Cam.in.ha diz que, 
quando outro motivo não houvesse, basta~ía a 
ffi'!.R(Jiru pela. qual se pronunciou o nobre depu• 
ltldo pelo ôo· distrieto de sus. provincio., para 
Lrazel-o ainda uma vez á tribuna. 

Quer se comidere com relação ao interes.'le, 
'JUOr so conaidere com relação ao conheci~ 
monlo que Lem <le sua província, sobretudo na 
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parte referente ã estt·ada de ferro de que se 
trata, não podia o no lJre deputa.do aeoimar o 
orador de estrctnbo ã província. 

Antes de entra!' nas considerações que fez o 
nobre tleput;~rlo, não pede o orador àeü:ar de 
submetter á cunsideração da mesa uma questão 
preliminar. Refera-•e ao requerimento de adia
mento que havia. apresentado e sido po•to em 
discussão. · 

Na. esssão de 27 do me1- pa~sado, não tendo 
sido possível apr~sentar-se à hora r-egimental, 
contava toda. via faze l-o a tempo d~ com
p1recAr antes de se tratar .do as<u<npto ; 
entretant~, chegando i ca.mara, soube que tinha 
sido encerrada a. i• discussão do projecto e que 
tinha sido votado, sem sequer havet si.lo sub
metlido i votação o req uorimcnto de ."dia
mente. que o orador hMia apresentado e que 
estav>l em discussão. 

A semelhante respeito nrro póde deixat· de 
ch»mar a attenção do Sr. presidente. porque, 
em v~z de se pôr a votos o requerimento de 
adiamento, foi posta de hdo a·questão e vo
tado. o projec.to, :ficando prejudicado o seu re
quertmento . .Na se-são seguinte pediu a pala
veo. psru ~c."bma1·, mas tendo sido preteddo 
em dons di'ls consecutivos, ente11deu que o 
unicv meio de apresentar em termos a su.a re
damação, era quando fosse discutido o pro· 
jecto em 2~ discussão. 

Tonundo em consideração as otser..-ações que 
foram feitas pelo nobre deputado pelo 6" di
stricto de sua provincia, deve dizer que foi 
S.Ex. quem se mostrou estranho a.o quase pnss:. 
no Cead .. 

Insiste o oradot· em dizerqne o prolong-amento 
da estrada de ferro de Batu rité ao Icô, e depois 
ao Cariry, 6 contrario aos interesses da mesma 
provincia. Dabi, porém, não se deve concluir 
que é ínf,nso ao pl'01ongamento de semolhanle 
cstta.àa, a qual tem produzido os melhor 'S re
sultados, conforme se verifica do b~letim do mez 
de Julho. 

Do estado flore•ceute daquella linha ferrea 
não se deve, porem, cJnclair que ella. deva ter 
dahi em diante um traç•ào que .venha compro· 
metter a sua situação actnal, e como t~l o ora
dor considera o traçado para o Icó e depois para 
o Cariry. 

O nobre deputado,fazen.do um p~rallelo entre 
.13, zona a percorrer o prolongamento desta 
estrada, e a zona que tem· de percorrer a de 

- .Araca.ty a. Ieó, diz que p1la popuh~ e jlelos 
terrenoa fóra pr,;ferivel o prolongamento da 
estrada. de Baturité ; e li contra e;~ta. idéa que o 
orador toma a TJala.Vra. 

Saltá ans o1hos a incompatibilidade entre 
essas estradas, e o orador diz que toda a questão 
cifra-s~ em: uma questão· de ·prefer·encia e de 
interesses particulares; 

Disse o nobre depntado pelo 6" dis trieto que 
a zona percorrida pela.· estra<!.a de Baturi té era 
a mais populosa e agrkala, mencionando Jo
gares ja se r? idos por es\a. csornd~,' mas o ora
dor pena\ que não houve lea.ldade da. pal'te de 
S. Ex. invocando o argumento de logares ja 
servidos· pelo trecho construido d 'Bla estrada.. 

do ponto onde partir o prolongamento ; é •abo" 
si o~ pontos a percorrer aão aproYcitaveia e tem 
popula.ç.ão ~ c uão lm clu~ida a!g-urna que o pm
longanlento, como quer ·o nobra derutado, ntto 
offerece O.;i vn.ntagens que ofi:btecerâ se11do do 
Aracaty ao I~ó,cuja nna é muito mais populosa. 
cujos tet•t·enos são muito cultivaveis. havendo 
divcrso·a ruuniclpios populosos e ngricolas, <Jlle 
recebem auxilio desta estrado. 

J:i o orador mostrou q ne de BaLurité ao lcó, 
a Quíxerarnollirn ou à Cachoeín ba quarenta 
le.~ua.S, apen~S COOl Ulll lllllUicipiO, fllle Ó Qai
xada, e o nobre deputado o contestando. fallott 
em po'!oações<iue estão antes e depois d' Canoa 
e ponto> que silo communs âs duas estradas. 

Diz r1ue o projecto que está impugnanuo nfic• 
se refer" •implesmentc a estudos, e si o nobre 
doputado apresentar um sub•titutivo autori
zando Q .gov~rno a. íazct e.;; ~udos, pelos qur:::!s 
se conheçam bem as vantag-ens do uma e outrn. 
estr"da, o orador lho dará prompt.~mente o sou 
voto~ certo, como e:stâ, da jus~iça e do cliL'eito <h 
cq.usa que advog:\. 

R~spoil.dendo a um ap~:·te do S:·. Rati.•l>ona, 
di.z qna f•Btà info-rm.'ldO de r1uê a cama.ra ruun!
ci palie Mot•std<l Nova c su" popul '~ão prep~rs.m
se para dirigir ao go~·erno urna re:11'escntaç:;áo 
em fssor da est1·ada de Aracaty a Icó-c mais r], 
que os ho.bitantea dest.li.s hcali-lade< não h« 
quem possa melhor conhecer as vantagen~ 
desta estr~da.. 

A respeite <los estudos feitos pelo Dr. Am~
rilio, ja o orador deela.ron rtue esta engenheiro 
nunea nassou de Batu1·itã~ e, portanto, ncnb'llll 
peso podem :rnereMr suas informações. 

O orador é tt>mhem fu.natico pela Gstrada <ic 
Bl>turité, e é por isso, e porque ;::da. os iate:ea
aes de s•1a. provincia., que não de<t:ja que o pri>
longamento se faça. como • ntende o nobre de
putado, o si 03ta e.• lrada tem dndo ~té hoje li:r, 
sa.ldo, logo que começarem os tn!Jalhos pMa. 
prolongamento ao ponto rd~rido, em vez do 
saldo, nunca mais poderá Msemuaraç1u~se do 
onus que so'Jrc si pesal'i. 

Enl.lb ficarà. desacreditada não só a estrado. 
de Camocim c~mo a de Ba.turité, c o paiz :ti.cari 
acreditando que o Ceara aiada não est:i. habili
tado p~ra receber e• te :rnelhor.-m onto que a ci
víl'tsnção tem rea-lizado. 

A parte do Cearà mais popul~ea e m~ís agr.i-· 
cola ti justamente a comprehendtda do ·'\raca.ty 
a Cariry, G o orsdor o comp~ova len~o dtversos 
trochos do compcnd~o de corographr~ do fulaQO 
senador Pompe·u,asstm como do drcclOnarlo to~ 
pographico do mesmo autor. 

Do que acaba de citar se conclue que 1\.~a
caty tem cornmercio com outros pontos da 
me<ma província, e com as do Rio Grande do 
Norte, Parahyb1 e até. Pernambuco e Piauhy. 

Não dirâ que esta esb'ad~ não passa por 
pontos habitados e· agrícolas; a sua quest~ é 

V. IV.-24 

Faz o.Jgamas oonsrdera.ções g~raes a pro-
posito de v~r hontern na camara xmpugnal'-se 
o restabelecimento da alfandcge. de Pelotas 
pelo systema. tão reprovado .le centralização ; e 
voltando :to assump to diz ql19 o prülongamento 
da estrada de Ba.turité, como entende que deve 
ser "effectuado, nlilm . düs interesses cominer
ciaes e inàustriaea a· que attende, 'Se· ·p~esta. 
mais para ll!! emergcncias .de uma sêcca; pof.. 
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q~~, havendo maior população a percorrer, I Nisto estou de aceôrdo com S. Ex., tanto 
malOt' numero de vidas vai elle · socC()rrer. assim qua, apresentando o progra.mma do ga.bi-

Diz que jé. provou"J.ue o Aracaty é o ponto nete, fui muito explicito em reconhecer que a 
fm·çaJo da emigra.ção de todos co demais pontos descentralização, para ser uma realidade de
da provinda do Ceará, e si os omigrantos u.hi via assentar so br~ a base da melhor dietri
não ncavarn, ó porque o systemo. centralizaJor buição e classificacão das rendas publicas. _. 
chegava ao p~nto ~e serem miset·aveis os soe- Só assim se poderá pôr termo, corno disse o 
corras para ah1 envtados. nobre deputado, as queixas constantes das pro-

Na. époen das aêccas as populações buscam de vinciao contra o centro e >Íce-Yerija. 
preferencía. Ara:ca.ty, ainda pelo facto de que, Para que haja maia 'descentJ•alisRção admi
dnra:>te todo o r1gor da• sêccas, o valle do J.-- nistrativn. e maior unidade politica, é preciso 
guar1be nunca deixou de t )r aguas eEel- que essa discriminação se f•ça.. (Apoiados_) 
l entes. · • Deit'arte as assembléa.s provinciaes, en-

Pelo minis teria da fazenda se pàde obter da- trando no rcgimen legal, não porão em sobre
dos que demonstrem cabalmente quantos nilovios salto a ordem e a tranquillidaJe publica, pela 
de alto calado ent~m annualmente no porto dect•etação· de impostos evidentemente incon
de Aracaty, por onde se comprehenda bem a stitucionaes, cJf,naivos dn renda geral, dam-
importancia do commercio d~sta cidade, onde nosoa ao comme1'Cio e à industria. · 
ha. n;>uitas CJt•a.s estran(\"ei_ra.s. n pozar da gnel'ra Mas o nobre dep ut..do, q,U:e assim se mani-
mo\'lda pelos poderes provmeiMS- . festou e cem qu~m estou de accôrdo a este re•-

Desenvolve depois outras considerAções, co- p3ito, foi contradictorio, quando julgon oppor
meça.ndo pelo vexame <rue solfre Aracaty do tuno traduzir as suas idéas em amendas, snb
oommercio da Fortaleza, e, sempre pugnando mettendo-aa desde já á. deliberação da camara. 
pela opinião que abraça e respondendo a ai- Com.o ae ha de executar· sem inconveniente 
gttns apartes, termina dizendo, que quer ape- as idéas do nobre depnta.do, não estando feita a 
nas demonstrar que, impugnando este pro- ·discriminação, tão desejada, das rendas publicas, 
jecto, o faz não tanto pelo seu objectivo, eomo si aquillo que fizermos a favor dos produ.·tores 
pela. =neira. por que •e acha fJrmu!aJG, e poderá ser annullado pelas assembléas provin-
quer tarnbem dar uma prova do amor que tem ciaes 1 . 
a Sul> província e do interes~e que a seus p~o-. Tratando da reducção dos impostos de expor
gressos hga, aguardando-se para a 31 dis- tação, por exemplo, si a.s :províncias continuarem 
C!lssão em vista a,. emendas ou substitutivo• a tribut•u· os nossos principaes productos, como 
•1ue houveram de ser apresenhdos. póde acontecer, a consequ ·ncia s erã que a re-

A d.iseussão é ndia&a pela hora. ducção realizada pelo poder legislativo ficará 
annullada pelo augmento correspondente de Jm
posiçõea da mesma. natureza, lançadas pelas 
aasembléas provin.ciaes. Por isso ando11 bem o 
nobre deputado quando disse ctne a esta. reforma 
do systema tributaria devia preceder aq uella 
outra.. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a diseu~são do or~mento ~a receita 
geral do lmperio. 

o Sr. Visconde de Pa.rana
gu.á (presidente do cons~lho) (silencio): -
Senhores, eu não tomaria a palavra, nes te ·mo
mento, si não fosse a necessidade de manifestar 
a opinião do governo sobre as emendas ultimn.
mente apresentadas. 
· Quanto á proposta, o nobre deputado que 
bontem occupou a a. ttençiio da camo.ra, discu
tiu-a lar/lamente, respondendo com vantagem 
ás considerações e:tpendidas por a.lgun~ dos 
oradores q uG tomaram parte no debate em 
een~ido eon.trarío. 
~as SS. EBx. mostra.m desejo de saber a 

opinião do governo relativamente ás emendas 
quo formularam, e eu não posso deixar de sa.~ 
tisfazer-lhes, nem . demorar por mais tempo o 
cumprimento do meu devor. 

E, v i sto a materia ser connexa, tomarei ainda 
em consideração o discurso do nobre deputado 
pelo Rio de Ja neiro, que enceto11 o debate, e 
cujos pr.in.cipaes argumentos foram reproduâ
do3 por seus honrados collo8"" da opposi~ão-

0 nobre deputado pelo Rio de Janeiro, o 
Sr. Pereira da Silva, discorrendo sobre o nosso 
systcma. tributaria, concluiu <I,Ue crJ. urgente 
a. ena. reforma; entendeo, porern, 'iae de'Vio. 
precodel-a a discriminaç[a dos nossos impostos 
da renda geral, provinci:>J. e municipal, de 
conformidade com o a c to addiciona.l. 

E', pOL·tanto,. notavel a incoherencia de S. Ex. 
em relação a este ponto. 

Não se limitou o nobre deputado a fazer eonsi
derações gera.es nesse sentido ; foi além: tratou 
de formubr as suas idêas e pedir . para. ella~ a 
approvaçãG da ca.mara. 

Foi ainda infeliz S. Ex., quando, reconho
cendo,Mnforrne disse. um deficit de 7.000.000$, 
procurou aggrava.l-o com a reducção dos i m
postos de exportação ~obre o café, o aasucar, o 
algodão, as madeiras, etc., reducção esta que, 
s•gundo calculas; .Ex., dev~ importar om 
3.400;000$000 

Além disto, quer . o nobre deputa.~o ·· a baixa. 
das tarifas da• estradas de ferro, a qual im ~or
lará em i. 000:000$, e, ainda não satisfeito, 
p~op'õe lambem uma dotação de 2,000:000$ para. 
o resgate gradual do papel-moeda. 

Ora, sornmadas.todas essos parcellas. temos 
6. 400:000$, e addicionando-se o• 7. 000:000$ 
em que, diz S. Ex., importa o deficit actual, 
ascenderia_ est~ a i3.400:0000$,si fos11em acei
tas as medidas propostas pelo nobre deputado. 

Parlamentar experimentado, como e S. Ex., 
o mais antigo d'entre o.s actuaea membros da 
camara. dos deputado!, e a quem ha longos a.u
n~ acostumei-me· a. respeitar pelos seus· talen
tos a illu•tração, não devia. apresentar uma re
ducção tão considerava!, a.ttell,dendo ao deficit 
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que S. Ex. reconhece e:<istir no nosso orça
mento, sem aoompanha.l-a dos meios tendentes 
a fazer f~ee a. esse deficit. 

Quaea são, porém, os meio~ que S. E:s:. in
dica 1 

Tratou em gerM de. con\'eniencia de crear 
impostos directos, ent1·e os qua.es o imposto 
territorial e o imposto sobre a renda. 

nutorizo.do a faz~r re\·cr o elevar os valores offi
ciaes das tarifas da• alfand~gas aos valores 
roaes do merendo sobre tios e fazendas de a!Wl
dão e lã, calçado, ccrcMs, banhas c outros ge
o.eros, cujo v.J.or· offici~l se reconheça inferior 
ao real do mercado. ~ 

O Sa. F. BlllLIS.\IUO : - Sobre a l"enda níto 
ouvi fallar. 

0 :;;n. FELIC!O DOS SAXTOS:- Basta. ÍSSO para 
supprir a differença.. 

O Sa. PRIISIDIIN'rE no CoNSl!!LliO :- Pareoeu
me que o indicou, além de que lembro 11 mais 
:Llgnns. 

Está feita. a. experiencia. a respeito dos im
poetas directos. Não os condemno em. absoluto, 
porque de alguns delles temos obtido bons re
sultados, como sejam o imposto predial, o de 
sello, o o de industrias e profissõ .!S. Outros, 
porem, como o imposto de tra.n~ito, que foi ex
tincto, o imposto territorial, que nem chegou a. 
ser lanç'ldo, o de capitação e o de renda, que 
nem au menos foi d8cretado, têm sido por var!ll.s 
vezes lemb.ra.dos. 

En~r<:>~·Lnto o que prova. a. improficuidadc de 
semelhantes irnpo~tos é que com elles não po
demos contar, em qualquer emergencia, por
que não só é diflicil o hnçamento, como 
ainda mais àifli.cil a arrecadação. 

Portanto, a~tes meios propostos pelo nobre 
deputa.do não dão o resultado que seguramente 
S. Ex. te~e em mira. · 

S. Ex. condemnou o imposto de eJtportação, 
e a e•te pro po•ito foi secunda.do por' outro 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro, que tão 
brilhantement) occupou a attençã:o da casa. 

O nobre deputado por Minas Geraes., o Sr. Fe
licio dos Santos, tambem tratou largamente do 
aasnmpto. 

Niio h·t, senhoreB, quem não condemne os 
impostos lançados sobre a exportação ; nio ha. 
quem desconh oça a inconvenieneia. dessa. taxa, 
por [Ue a exportação, ex.~rimiudo o eoforça e o 
trabalho do pah, em vez de se1· ao brecarregada 
e embaraçada por qual9.11er fórma, deve, ao 
contrario, merecer a. maLOr animação dos pode
res publicas. Não obstante, é necesaario tam
bem a.ttender á sit11a.ção economica. do pa.i.z. 

Quem supprimo um imposto, e um imposto 
como este, que da tão consideravel renda, tem 
obriga.ção, para que não sofi'ra o equilibrio 
financeiro, da apresentar 11m substitutivo e uma. 
renda equiv.J.antG á. do imposto q ua deixa do 
ser cobrado. 

Esto11 c~rto de que oa nobres deputados nlío 
quererão contribuir com o seu voto pa.ra. que 
~e desorgauise o.nosso syetema orçamenta.rio. 

O SR. DuQuE-ESTRAD.~ TJI!IXEIRA:- O 8.utOr 
do voto em separa.do, membro do gabinete pas-. 
sado, e que é dessa. opinião, deve vir propol-o á 
camara. 

O Sa. PREsmF:NTE no CoNSEL!Io:- O nobre 
deputado pela provincis dG Rio de Janeiro, que 
eneotou este d~bate, form11lou a• sua• emendS:s 
pa.n fazer face ao desfalque previsto. A pri
meira. refere·se ao § !• deste artigo, e S. Ex. 
a redigia assim (lê) : 

c Ao § 1.•-Diga.-se 70.000:000$, em. vez de 
65.000:000$~aeereseent~ndo-·lie: fica o governo 

O Sn. PREsiDE!>."TE D~ CoNEELHo:-E' um en
gano. A base tomada pela commissão foi esta 
mesma de 70.000:000$000. 

O Sa. FELICIO DOS SAxros:- Não a.poiaào. 

O S:a.. P:a.Esml:NTII: DO CoNSELKO:- A coao
missão jàha.via tomado esta base, e, portanto, o 
nobre deputado não adianto11 causa alguma. 
Elevon a verba áquillo que a commissão jâ 
unha calculado, e, por consequencia, a emenda 
do nobre deputado não traz subsidio algum para 
restaboleeer o ~quilibrin do orçamentn. 

l) SR. FE~lCIO nosSA.~TOS!- Ea. sou capitz 
de fornecer 6.000:000$: só com essa ditferença, 
o dentro da lei. ' 

0 SR. PRES!DES'I:.E DO CoXSl!:LH0-0 nobre d&
putado, acredita que a revisão das tarifas equi
Fa.rando o valores offic ia.es aos valores reaes 
do mercado, daria larga margem para resta
belecer o equilíbrio do nosso orçamento ; mas 
S. Ex. do\·e lembrar-se de que a. nossa tarifa 
esta em execuçiio provisoriamente ; ha u-e; 
mozes apena~ que ella foi elabor~da, depoi• 
de um estudo atul'ado e consciencin;o. 

O SR. FEL!CIO DOS S.1.x':o3 :-N>1o apoiado. 
O Sl\. P RESIDENTE DO CoxsELliO :-Esse tra

balho foi inc11mbido a empregados de fazenda, 
cuja capacidade e respeitabilidade não se póde 
pôr em duvida, auxiliados por pessoas enten
didas, da.s classes do comruercio e do induetri:L, 
que prestaram a.s iníormações convenientes e 
das qa~es não se podia prescindil•. 

0 flR. F ELICIO DOS SANTOS :-Não se Ouviu 3. 

parte conll·aria.. 
O Sn. PRESIDE~<"TE oo Co:s-~EWO : -· Mas :1 

quem se havia de ouvit sobre os valores dos 
generos 1 As informações colhid..,, ainda aceit:>6 
com re•erva, não podiam ser desprezadas. 

O Sn. Fi:LICIO nos SAN'rOS: -Mas não se 
~uviu a. parte contraria. 

O Sn. Pa:Esii>ENTE no C oNSELHO : -Co mo 

não~ 
Forain ouvidos negociant~s e índustriaes 

sobro· os valores dos g·eneros, a respeito dos 
quae• tinham elle3 voto competente. Estando, 
pois, a tarifa em e~ecução ba tão pouco tempo, 
como eu disse, os nobres deputa.dos comprehen
dem que fóra muito inconveniente alterai-:>. 

As nlte1·ações da t~rifot não devem ser fre
quentes, E' preciso qae ella tenha. certa es ta• 
bilidade, c não esteja a aoftrer variaçTíes, 
que transtornam oa calculos do commerc.io 
c a.Hamenta o pr~i udicam. Si a experiencia . 
não se pódc considernr feita, como aceitar 
o alvitre do nobre deputado p:>.ro a Nvisão, 
cuja necessidade · nli:is niío foi demo!lstrad:> 
por S. Ex,, visto que os seus argum~n~s 
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estão y&nta.josa.menté refutados na pa.rec.er da· 
eommissão de orçamento e no . rela.tor10 da 
commissão d~ inquerito ~ Jusro.ment& os pon
tos a que ae refertt. o nobre <leputa.do foram 
:J.ttuelles 'l. ile mereceram a considera.ção e o 
exame rurus detido desta ou~ra. commíssão. Ahi 
o nobre de!!utado e a camat•a acharão eJ:pli
cações satisfactorias a semelhante respeito. 

0 SI\. FEL! CIO DOS S.~NTOS : -Não apoiado ; 
V. Ex. não póde aceitar ess~ relato rio. Basta 
~ttender a que são os mesmos indiv.idllos oontra 
os qua.os fizemos as objecçõcs, que respondem. 
Não se ouviu a. mais ninguem. Não ha mais 
nütguero entendido no Bre.zil senão a pessoa 
q ne fez o relatorio 1 

O SR. PRESIDJ:NTE oo CoNSELlio :- O rela.
torio está assignado -pelos Srs. Fabio Alel'an
dTino de Carvalho Reis, Alexandre Sattamini 
o- Honorio Baptist~ Franco; são pessoas que nos 
devem merecer toda a confiança. 

0 SR. FELICIO DOS SANTos: - 0 rehtorio foi 
escripto por um só: -

O SR. PllEslDll:oi;l'l: DO Coxsl!lLHO : - Mas os 
oatros n~o assign~ram do cruz, senã.o com plena 
consciencia e convic~ão4 · 

O SR. Flitrcro .oos SANros:- Assiguararn de 
Ct'Ü.Z. 

O Sa. PRESFDENTE oo Co:iSEJ.BO:-E, demais, 
0 .r~Ltorio é um tr><balho que assenta em fac toa 
e .em algarismos. 

· Emquauto estes factos e algarimos nilo forem 
contestados e refutados convenlent~mente, eu 
não 'possO aceitat' rnétaa.s allegações. 

{) sa:. F.ELIC!O. DOS S.nrros:- Já foram con-. 
t~tados. V. E-:t- dev~ comprehender que ali
nhar algarismos não custa nada. Infelizmente 
nós não schamos quem nos queira ouvir. 

, (I Sn. PRESID&NT:& :oo CoNSELHO : - On, 
estes impostos orçam em 18.600:000$. Uma 
:UterJção nas pt"Ol'orçOos que que~ o nob1·e 
de ~atado p ,Jn província do Rio de Janeiro, 
junt1meote com os outros que se lhe se
guitam:, prod\lzirla um desequilibrio ma.ni
fes:to entre a receite. e a despeza.; o th~souro se 
~cn~.ria em a.puTI.l::i e aem vantagem alguma. 
paro. os proàuetoree; porquanto, conforme bem 
o. disse o nob,·e deputado pela província. do Rio 
âe J<J.n.~iro, uma. dhninuiç!to, como esta. de 2 o{., 
sendo sensi val á nossa receita, não traria. 
grande beneficio, dividida. pelo crescido na
mero de productores; um:~. parcella mínima ca
b~ria a esses in.dividuos. 

.0 SR. FELICIO DOS S.ui-J:os:..,.Aceite V.· Ex. 
a. autorização,· que nós confiamos no seu cri
teria. 

. O Sn. PJ.f&stnEN'I:E Do . Cor;aEI.ao:- A.ind~ 
mais : em . ve~ de haver o beneti.cio. para a 
<:!asse que se quer proteger, ell~ soffrcria.. 1l!ll 

damno -manifesto, porque o govern() não teria 
meios para continuar no prolongamentO das es
tradas de ferro, para dar maior desenvolvimento 
:i ,navega~, e para levar a etfeito o)ltros me
~amen\Qs que sã:o p~oveitosos âs classes pro
d\lc.t9~~ •. que · sã:o em ~vor d&. laYOJlr&, da 
lndu.strm e. do eolllmercio. 

PorW.nto, longe do se fazer etfecti'!'a .a. pro
tecção, ficando o governo inhibido dos meios de 
prosegnir no• melhoramentos encetados e de 
emprehender novos, as mencionadas clasee3 
teriam de so!ü·er' ew ;e. ue aproveitar com 
essa vantagem insignificante. E, ao passo q11e 
o imposto que se deixaria de cohra.r, dividido 
pm.· tanta.s pe11110as, nã:o sortiria l"esult~do.apre
ciavel, o desenvolvimento das vias fet•re~s e da 
navegação, trazendo ma.ior incremento à la
VOilra, á indastl'Ía e ao commercio, rada.ndará 
em beneficio real, beneficio que se espalha a 
toca a todos. 

Em tempos prosp9ros ad!llitto que devamos, 
não diminuir simplesmente, mas até ~oolir os 
impostos de exportação ; porq11e a. exportação. 
repito", symbolisa o esforÇO e o tt•ab•lho naáo
na.l, que deve ser favorecido. 

Actualmente, p3rém, peza-me insistir, não 
~emos meios para fazer face a. tamanho desfal
que :; e~ tii ~ste mal 1 pUde-se dizer t se tem to r.
nado chron>co, g.guardemos a. occa.sião opp~r
tuna de a.pplicar o remedio e:flicu. · H(\je, 
acarrehndo a medida. nm desequilíbrio nota
vel entre a receiro. e a despez:>. do lmperio, nli.o 
poderiamos lançar mão de creditas especbes 
destinados a certa ordem de melhoramentos, 

O orçamento extre.oroinario refere-se a ope
raçõe~ de credit.o ; :mas não. dev 3mos contar 
ll.O orçamento ordinario senão com os meios 
indispensa.veis para. oocorrer llO serviço de 
pagamento de juros e amortiZ&ç[o da di-
vida. ' . 
. Portanto, o governo, empenhandü-'s3 e:nj 
manter-s~ nos limites do orçamento, não exce~' 
dendo os creditas votados, dando-lhes a appli
cação determinada p1lo poder legisl&otivo, não · 
pód~ deixar de . merecer o apoio d .. C<l.llllll'&, 

apoto que se reveJa pela concessão dos meios 
correspond~ntes á satisficção dPs des~ezas de
m-etad~s. Decreta. r despezas e ao mesmo temp!> 
retirar os meios com que devem eel." feitas, é 

.querer e ·:não ·querer: símul egse et" non 
esse. 

A despeza. está YOts.da., e os nobres deputados 
aind,. niio demonstn>ram que s •jam ellas incon
veniontêS e iml'roncuas. (Apartes.) 

Cótn.-,rehende-se a posição q ua a.ssumiram, 
em relação a taes impostos, os nobres deputado~ 
que impJlgne.ro.m os credites; mas a nobre 
Juaioria, e m~smo algun1 dos nobres deputados 
que votarem. contra ei"'-1 d~~pezas, depoia de 
decretadas, não procurarão, estou certo, négar 
ao goveno os meios de fazer face a ellas. 
(Apoiados.) 

Chamo especialmente a &ttellÇÕ:O da nobre 
maioria para o facto, qu.e l!oC<"Bdito não se 
realize, de sahir desta casa um ilrçamanto que 
dê em resultado o absu:rdo de despezas decre
tadas sem os meios necessarios para satis
f~zel-as. 

Em vista do exposto, parece-m.e não rest.arà 
duv:ida.á ca.mara de que os recursos proposto~> 
pelo nobre deputado pelo Rio .de Janeiro, são. 
inaceitavei<J. 

A r·ed11cção da tarifa seria de todo o ponto in
.fructifera. Reeordo·-aÜ!da uma vez que a ultima 
revisão é de .recente d::ta, e· que a wtabilidade 
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em assumpto desta. ordem é da maior inc~ll ve
niencia. 

.As· tarifas não podem ser eucuta.das aenãQ· 
depois de publicadas com anteced 'nei:~ de tres 
rnezes, pelo menos .. E' preciso que o commercio 
receba est:t eapecie d · aviso. A tarifa em 
eJ:ecução e de Maio ultimo. Em todo o caso 
ella. não poderia ser alterada no sentido da opi
nião do nobre deputado, se>;undo a qual os 
valores officiaes da ta.rifa deviam ser igua.es 
aos valores reaes que os generos têm no mer
cado. 

Não sei o que entende o nobr;; deputado por 
valores reaes. 0> valores reaes do mercado não 
polem servir dG base á. tarifa ; e a iguaH:ule 
quo o nobro it~pn tado imagina. nunea existi rã. 
Com effeito, ha dG haver, neces•ariam~nto. 
entre os valores officiaes ,, os reaes, p~lo menos: 
uma differença igual ã i mportanóa dos direitos 
de importação q ne pagam os gcncros pa1•a en
trarem no mercado. Si acaso se tomasse o 
valor do meread > para valor officbl, no dia 
imm.~dii'>to aquelle valor· subiria. A simples d ;
liniçã:> do termo 11a.~or otf/.ciat basta p~t·a e•ta
belecer a desigu <ldade, pois que o "alQ>' official 
representa o preqo da mercadoria no mercado 
exportador, augmentade de todas as despezas 
de transporte, commissões, etc., até o mercado 
importo.dor, menos o• diroitos de entrad~ ou de 
consnmo. " 

As bases que acomp•nharam ~s in•t•·ucções 
do governo expedidas á eommiasão encn•re
gaàa da ors-ani~ação da tarifa, levaram esta re
cowrnen~ação: ~ Vel'ificar os valores reaes das 
mercadorias no me Nado productor, o:crescen
tando-lhes as despezas de frete, comwissão, 
seguro, etc., para determinar precisamente o 
se11 custo no mercado importador, afim de que 
servi••~ eete de base ao valor ollicinl. » 

N ~sta confo!·midade'ftcava a com missão auto
riza<!& a. elevar os valores offici:les. 

O Sn. FELlC!O nos S,utros :-A alterar. 

O SR. PRESIOE~TE no CoNSl!:LRO :-Não podia 
alterar a ta:u. Esta não é simplesmente de 
:~·•!o. com!' asseverou o nobre deputndD pelo 
R10 de JanB1ro, quando f~z a compar;tção. 

O SR. FELrcro DOs SA~-ros :-Vêm sempre estss 
<leseulpaa • 

O S11.. PaEsiDENU DO CoNSELHo :- Não são 
desculpas. · 

A differença. da taxa 11nra menos tira ao im
portador o inc,nti-vo das vantagens q uc clle 
teria em furtar-sG ao p:.>.gamcnto do imposto. 
Não v~le a rena correr o risco da apprehensão 
da mercadoria por falta de pagamento de um 
pequeno ir:npostD i ma.s. ai o impost.o fosse maior, 
si fossP. rle. 30 ou 45 o/0 , com01 é o maior nu
mero, então ·bem, ta!vez valesse a pena correr 
o risco, fazm· o contrabando. difficil d~ ser 
appr,•hcndido em gen~ros de Cérta ospecie, como 
bt•ilhantes. 

N:t tarifa, em execução provisoria. de i de 
Maio, a noss•t :ndustri"' não deixo11 de ser ai
tendida, porq ue a tn\ltería prima foi notavel
mente favorecid~; não só se re,1uzir.<m consi
det•avelmente os direi.tog sobrC! .a matari.a. prima, 
em alguns casos, como, em outros, "tê houve 
isenção de dil·eitos. 

A nossa industria. c la. vou t•n recebem pro
tccçii.o mo.n.ifesto. n.015Si.\ tar~fa.; os mt;lcbiniflmo:s 
pt•oprio.s ~ara a. lavoura. foram inteiramente 
isento<, 11ão só da• direito> de importa~ão, 
mas até dos direitos de expediente, e a mataria 
pr imJ. soffreu um1. baixa considr.!ravel. 

São os favores mais proticuos que se podem 
fazer õ. indu3tria·. 

Eu entendo que a nossa tarifa deve ser iiscat 
e não proteccionista. Desta j~ conhecemos os. 
effeitos. A ue iS44. a. que ~lludiu o nobre depu
tado pelo Rio de Ja.uei,·o, a experiencia. de· 
rnonstrol\ C\lG resultados dou em fwor da in
dustt-ia: fo-ram nullo .•. (AJoiados.) 

Pertenço ã esccla do.quelles que qull!'em o 
commercio e a industria livres; mas não quero 
com isto dizer que uma indu.stria, que acln ele
mentoõ de vida no paiz, deixe de receber pro
têc«;1io compa.tivr.l do c JrL'o legisla.ti\'O~ c: mta.n
to qu) oss~ protecçáo não d~termine a exclusão 
dos gen ores similares. Com essa exclusão vi
riam a sa:ff'rer as rnndas pubtieas, pois qu~ a 
maior font" da noss;\ receita e a da importg,ção. 
Assim. admittindo tsrifa fiscal, nós .não po
d~mo> ter em vistn. exclilir os generos estran
geiros do noss0 mercado, porque a industria 

O Stt. Ar;HRADE FwuEmA : - Referill-se à nacional ainda não està habilitah a satisfuzer 
média· ãs necessidades do paiz. 

Q SR. PREStDl!lNTI!: oo CoNsE!.rm:- O nobre 
deput&do referiu-se ás tarifas tla França, da 
Belgica e de outros pa.ize•, dizendo que todas 
ellas eram 5Uperiores :i nossa. Neste supposto, 
,11s.receu a S. Ex. que a taxa d• noasa tol'ifa era 
de 30 °/0 ou 26 °j0 ; mas o nobre deputado 
esqueceu-se de que, além dos 30 °/o. ha os 50.,. 
addicionaes, que Glevam xealmente a taxa á 
45 • /o ; e ninguem dirá que é uma taxa mo
tlerada, em relação :is tarí&s de outros p~zes. 

O SR. FELimo oos S.o.NTos :- Temos tarifas 
até de 2 °/o. 

No Cl&J contrari.o, o que se daria era que 
esses gene1;o3, sendo de grande necessidade, 
haviam. de ser comprados por mais alto preço, 

·e então pagariam todos paro. . beneficiar n um 
numero mnito limitado de collSumidores. De$ta 
sorte a lavoura, a qual,' segUndo se diz, e 
estou de accôrdo, ó preciso preshr protec
ção e a=ilio, seria a msis prejudicaia, por
, quanto como observou o nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro,que fatiou em segundo log~r, si 
a industria conta por milhares os sens factores, 
a lavoura conta"os por milhões. · 

Não concordando, pois, com s. protccçiío in
O Sa. PRESIDENTE DO CoNsELHO :- Não h.a dustrial no• termos expressos IJelo nobre de

uniformidade, mu., em geral, a taxa e de 30 puta do pela província. de Minas Geraes; quero, 
e 50 •f• addicionaes. A dilferença, que em por o11tro lllo<io, que a indastria. nacional, tendo 
.U.gung euos ella soffre, tem por Jim evitar o I certo a elementos de vida. e de desenvolvimento, 
contrabando. seja J!rategida qus.nto posaiveL EU.. ji reei! be. 
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aliàs, protecção a~ certo ponto, com a imposi
ção, a que não està. sujeita, _do~ direitos de im
portação sobre os generos s!Irulares proceden
tes dos pa.ize• eatt•angeiras, e que montam " 
45 '/o, accrescendo a. ieto a favor de ser a ma
teria prima. isenta. de direitos ou, quando 
muito, taxada em proporção diminuta. 

O SR. FELrcro nos SA:s-ros dá. um a. parte. 
O Sa. PREBIDEl\"TE DO CoxseLHo:-Os valores 

officiaes não são falsificados. Não lerei a de
monstração que se encantr& no. relatorio da 
commi.all:o revisora. da.. tarifa da commissão de 
inq uerito, para nãG tomar mais tempo à ca.
ma.ra.; ma.s o nobre deputado poderá. Yer, a 
paginas 7 , 15, 17 e 2'~ desse relataria, que" 
a.rg11ição feita por S. Ex. não é fundada. 

Os pon~os indicados pelo nobre deputado 
pelo Rio de Janeiro que f<l.llou em primeiro 
lagar, bem como pelo nollre deputado que se 
lhe seg11il1, e ainda pelo nobre deputado por 
Mln,.., foram tomados em consideração .:o.ease 
trabalho, no qual ae acha uma justificação sa
tisfaetoria. 

O SR. FELIC!O oos.SANTos dá um aparte •. 
O SR. PUJ<SlOENTE DO CoNs:ELHo :-Mas em 

todo o caso, não vejo razão pa-ra ~<lterar-se 
umr. tarifa que apenas se poz em execução 
ha. tres mezes. Não é isto parte para qu~ 
se realize um~> diminuiçC:o de direitos q11e 
são indispensa veia a satisfacção de despezas 
certas e determinadas, como são as votadas 
na lei do orçamento. O que pretende o nobre 
deputado resolve-se em um deficit ua nossa 
receita ordinaria., o qual, seg11.ndo o calculo 
apresentado por· S. E:.:., é de i3,000:000$. Não 
digo que asaim seja; mas, em fa.~e dos dados.e 
reeursGS constantes da sua emenda, aconteceria 
que a despeza Ol'<lina.ria não pOO.er:i realiza.r-ee 
por falta de meias, o que importaria um grande 
rleficit no orçamento. 

O SR. FEL!ClO nos SANTOS :-V. E-.::. deve 
julgar esta. questão como juiz e deixar de ser 
um· pouco ministr~. 

O Sa. PRESIDENTl: oo CoNSELHO : -'- Além 
dos recursos propostos pelo o.obre deputado a 
que a.cabo de all11dir, isto ê, a. revi~ão da tarifa., 
lembra S. Ex. a venda 011 arrentl&manto da fa
brica de S. João do Ypanema e da.s nossas estra
das de ferro ; lembra ta.tnbem o a ugmen to da 
Jeceita do telegrapho p?r meio de melb.or fts
calisa.ção. 

T11do isto o iru>dmissivcl como um meio 
certo de renda pa;·a as despezas ji votadas. 

Com ef!'eilo, ·quem compraria a. fabrica de 
S. João do Ypanema. em condições vant9.josas, 
ainda que o corpo lagielativo entendess~ 9ue nos 
devíamos desfazer ds.quelle importantiss1mo es
tabelecim.ento, que ·se tratou agora de melho
rar, destinando-se-lhe no orça.mento llllla quan
tia. avultada! Ninguem. Depois, é um meio 
singular este de Úzsr face âs despezas publicas 
por meio de vel:lda.. de proprios nacionaea, d~ 
fabricas, etc. 
·. Na dia de maiores apuros, com que contaria 
o uobl'e deputado para. acudir ás despe~as pu
blicas, si prevalecesse a sua idéa concernente 

ã alienação da fabrica de S. João do Yp:inema. 
e da estrada de ferro D. Pedro li ~ 

Não era de esperar que eemelhante alvitre 
fos~e indicado por um finaneoiro e:tperimentado, 
como é o nobre deputsdo , e que tem, alem 
disso grande pra.tice., pois faz !!a.rt~ da direc
~ão d'o nosso primeiro cstabelec1ment.o de cre
dilo, o Banco do Brazil. 

Os mQi0B lembrados pelo nobre deputado d9.
riam resultado negativo, e, conseguintemente, 
ficaria o orçamento desequilibrado de modo no
tavel. 

Mas, absLro.b.i..udo da. e:o geração qne houve 
de. parta do nobre d~putado, quando nos asse· 
verou que o de ficit existente importava em 
7.000:000$1)00, ainda assim o deftcit que decor· 
reria necessariamente daa suas emendas fôra. 
de tal mon ta.,q lle ellas não poderiam adopto.r-ae, 
desacompanhadas de m edidas effica.zes para o 
restabelecimento do equilibrio do orçamento, · 
perturbado por essas mesmas emendas. 

Ora, e bom q_ue a c amara. veja a quanto ascen
dem, depois das ultimas v~ta<;~e.s, as despezau 
para o ex·ercicio de 1882-1883 : 
Para. o ministerio do im-

perio ................. . 
Para. o mi nisterio da justiÇa. 
Para o ministerio dos es-
. trangeiro.s ~ ........... . 
Para o ministedo da. ma-

rinha ................ . 
Para o mínisterio da guer-

ra .................. . 

8. 912:762$344 
6 . 927: 053$941 

896:715$65() 

H .009:713$795 

14.314:920$894 
Para o ministerio da agri-

cultura.......... .. .. • • 25. 7!7 ;498$551 
Para. <> ministerio da fazen-

da ................... . 62.455 :594$764 --------
Somma total.............. 130.234:263$955 

0 Sa. CANDIDO DE 0LtVIIIRA :-No senado a 
eommiaaio de agricultura reduz mil ~ tantoa 
contos. 

O SR. PRESIDENTE oo CoNSELHO :-Sim. 
Or~ando a cammissão a renda geral em 

126.410:700$ e o lig_uido dos deposit.os em 
2.500:000$, temos 128.\Ji0:700$00~. 

Resultará. daqui umdeJicit de 1.323:563$955. 
Este deficit descer& a !.239: 346$844, si, 

eonaiderando-se a desp&za j ã 'I'Otada. no senado, 
levar-se em conta. a imp_o_r~ancia de 84:217$000, 
diferença. entr~ i48:223$fil!9 de mais votada p~ra 
o ministerio do imperio e a de 232:440$000, 
somma das reducções operada.o pelo .aena.do no 
orçamento do ministerio da justiça. 

A despeza votad<L t~rá um e:~:cesso de 
2. 900:000$ sobre a proposta do governo. Esta 
q ~~antia, com ~fl'eito, representa o que se votou 
de mais. 

Nestes termos, o nosso einpenho, sem dn
vi<la., · deverá ser o restabelecimento do equi
líbrio do orçamento, fazer desapparecer o i,e
ficit alludido, c não augmental-o, como pre· 
tende o nobre deputado eom as suas emendaa. 

E' verdade que no calculo da; receita sempre 
se deixa certa margem pal'.>. o augmento pro-' 
va.veL Tem sido na. razão de 3 •/• a marcha· as
cendente da. nossa receita., a qual augments. 
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annualmente cerca. de 3.000:000$000. Portanto, 
é de ;nppor que, apezar da baixa. do principal 
ramo da nos'la. lavoura, o café, haja aind~ al
gum augmcnto, não direi de 3 .000:000$. mas 
do 2.000:000$; pouco Dlllis 011 menoa ; póde-toe 
calcular assim. 

A receita. calculada pola eomm;ssão para o 
exercício de t882-1883 é a constante da pro
posta do governo paro. o exercic:io de 1883-1884, 
salvo al gumas modificações. Já tem.oo conheci
mento de mui toe dados relativos ao ultimo cxei·
ci cio, e não éra razoava! q11e pcescindiiiSemos 
de taes esclarecimentos para um calculo mais 
os.acto da. nossa recoita. Foi por isso que, ado
ptando-os, a nobre coromissa:o apr<!senton o 
seu t~a.bt.lho conforme a. bu3 menciona.d&. 

Como se verifica um deficit de 1.200 c tkntos 
contos, te11derâ elte a diminuir, passando-se 
p .. ra a reeoil.:l. o impooto do.s loterias, até ngor:t. 
d·~atina.do :í. educação dos ingenuos. Aasim 
tambem, como a baixa das tarifls do. estrada de 
ferro D. Pedro 11, eo.lculad& em 1,000:~ nliAl 
poder.> effectuar-se aenio de JAneiro em d1aole, 
convem qne haja uma diminuição de • .... 
500:00()$000. 

E' um meio este que lembro, fJOrque a baixa 
das tarifa,ç da estrada de ferro depende aind~ de 
est udo.s que não estão concluidos, ao passo que 
j:í. entramos no e:s:ereieio &m quo tom de reger 
esta lei, e elle jà vai adiantado. 

Addicionando, portanto, os 500:000$, prove
nientes da baixa da tarifa, aos 850:000$, que 
tiverem outro d~stino pelo or çamento, se lograrà 
reatabelecu o equilibrío daato. 

Porém, si prevalecerem as emendas .offere
cidas pelos nobres deputados, o orçlmento ficará 
conaidoravelmentc desectuilibrado, o governo 
nliAl poierá fazer fa.ce ás des~ezas ordinariaa, 
nem uur das autorimções e• paeiaea deati nadas 
ao prolongamento das nossas vias ferreo.a, não 
poderà. muito menos emprehender novos melho
r .. mentos, como é de granJe necessidade par& 
o dos~nvolviruento dt1 agricultura e do com
mareio. (Apoiados.) 

O Sn. A~õDRADE FtGUEtllA :-V. Ex . pensa 
que vai fnzer tudo iaao com a ronda ordinari:. 
do orçamento ~ Niio, h a de ser com operações 
de credito . 

O Se.. PIIESIDI!:NTE no Co!;SEt.Ho:- As des
pens que se solvem p1r operações de credito 
são os melhoramentos do qnG têm de utiEsa.r-ae 
pl•incipo.lmente ae geraç~ea futuras , e é jllSto 
que ellas lambem lhes supportem os onus. 
· Entretanto, r eleva que no orçamento ordi
nario hajA meio1 para •e fazer faco aos encargos 
qúe eSS&s oper• çl5es terão de acarretar. 

O honrado deputado, em uma dss suas emen
das,lembrou ta.mbem· a retira da de 2.000;000$ de 
papel-moeda da circulação, autorizando para 
u•o opero.<;ões de credito. 

Alntre igual já foi repel!ido no aen&do, e 
não creio que de tal providencia. emane grando 

. melhoramento para o nosso meio cireulante. 
O SR. ULTSS:ES Vu NNA. :-Apoiado; ó ama 

providenci& illu110ria. 
O Sa. PRES!liENTE no CoNel!lLII<> : - Estas 

· operações, não aendo em larga. escala , nlío dão 

proveito ~lgo.m. (.J.poiados.) O onws é evidente, 
mas ()beneficio e negativo. (Apoiados.) 

Sabemos, c eu já o declarei, que uma das 
causa~ principaes da perturbação das nossas 
finanças, ó á eriateneia do papel-moeda (apoia
dos); devemos envidar quanto poasivel o• 
nossos esforços pa1•a. extirpar cOle c• ne1'0. 

l!to, porém, al ém d~ requerer o mais aturado 
estudo, depende de cil·cumstancias favoraveis ; 
é preciso, pois, csp•rar a O!>po1·t unidade; não é 
uma medida. cujo. realizaçiio •e possa deeret:lr 
de promp~o. 

O mesmo digo a respei to dt. conversão do. di
vida, tambem lembrada pelo nobre dep11Lado 
pelo Rio d' Janeiro que fallott om aegundo 
Jogar, 

O SR. FEr.rcro DOS SA:>Tos:-V. Ex. porque 
não pGde antorização paro isso ~ 

O SR. PRESIDENTE I>O Co:<sEtHo : -Não re· 
pellirei a au torizaçãQ, mas nõ.o n peço, porq11e 
ainda não tenho os dado• preci>ol. para tentar 
,.emelbanle operaçiio. 

O Sn. F.i!:LICIO DOS S.I.Nros :- Mt.$ nós pode
mos dal-a, se!fi V. Ex. a pedir. 

O Sa. PaESinl!:~TE bO CoN•Euto: - Penso 
no mesmo sentido, em relação á. autorização 
q ue dâ o nobre deputado para o r~sta!Jeloci
mento da !~i de !875. afim de au%iliar os ban
cos em oonj unetura.s' exlr3.ordin.trias. 

Si pasnr eeta autorizaçiío, o qua au pro
roetto e não fa.r.er uo deU&, aeoão com toda.!! as 
cautela~~, e em circumstancias muito justifi
cadas. 

Dizem algurnM pessoas compct~ntcs do com• 
mercio que, em certo perioJo do anno, tem-se 

·notado t al ou qual p9,turba~.ão nas transaeçõcs 
mercantis. Si ella fosse tal q11e, pondo os bao-· 
cos em a puros, originasse 3lguma cris;e, então 
se tornaria indieponBt>vcl um I)Uxilio, c este 
poderia proporcional-o a b i de i 875. 

A dita t~menda, p?is, está no euo da ser· 
aceita aMim como a. outrn, refei'en to aos chô
ques ~rres~ntada pelo nobre doputado (lG): 

,./.0 § 35 .-Acoi·eseonte-se: ficando s lljeitos 
ao sello fi~o de iOO réis, tanto OB ehéquca ao 
port:tdor, como os nominat ivOll c :i ordom, c os 
de praça. a pral(a. , 

O SR. ANDII.ADZ F tGiiEIJU:- Do praç:t a 
prt.ça. ~ 

o Sa. Pa:&siDEliTE no CoNS.i:LRO: - Siim, 
senhor. 

O SR. A NDRADE FJGUZIRA: - V. Ex . com 
i sso a.! ter., profundamente a nOSlla I P.gidação, 
q uer commercial, quer fiscal; prej ndica até o 
imposto do sello . . 

6 Sa. PR!tSliiENl'>: no Co"'SELHO : - Esta 
emenda me p~reee aceitavel, m~s, de pr aça a 
pr"ç:a, parque o comme~cio ac~a muitos meios 
de subtrahlr-se ao mencwnado 1mpooto; os que 
reali2am e; tas lranst.cções mt.ndam ca1•tas aos 
s3ns correspo11denles, e elles fazem· n 'a.s inde
pendente dO sello. 

O SR. AND!lADE FIGUI!:IRA : - V. Ex. esti 
e nganado. E•t.as cartas p3g;>m, o impost.o aqui 
no Rio de J ane1ro, nas prov1ne1as não se1. 
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O SR. PR;.,•~nENTJ!! DO CoNsl'.LHo : - A ado. estrangel.ro•, sobrecarregado de impostos extre
pção destà· emenda, a meu ver, presumo que ma.mente onerosos;sem desconhecer isso, vejo-me 
n!o prej udioa a nossa renda. n& imposibilidade de aceitar a emenda, porque 

A· emenda ao § 3fl, relativa ao imposto das nto devo admHtir um orçamento desequili-
loterio..s, não me pareee aceitavel. brado. · 

O nobre deputado ebva este imposto a 30 •f,, O nol>re deputado, homem pratico, de tão bom 
e a commissão reduziu a t axa., para facilitar a senso, como folgo de reconhecer, bem sabe quG, 
e:<:tracção das loterias, prohibindo a concessão não a.prcsenta.ndo um meio .. ,equival eute para 
de 'outras qua.ndo estiveNw esgotadas as supprir o desfalque da. receita exigida pelas 
actu~.es. despeza-:; votada.s. seria menOY prudente a re-

0 interess~ é que easa õpoca se approxime, e, ducção do imposto de ·expottação eobre o ca.fé. 
p:>.ra apressai-a, precifa diminuir a taxa. O meio apontado pol'·'S. Ex;-a co:nversão da 

O qu~ nós vewos aqui na corte é que as divida-não pódeassegurar um roodímento suf-
Iotcria.s difficilmcntc se podem extrahir, entran- :ficiente para aquelle fim. · ' 
<lo em conctu·rencia com as d's províncias O nobre deput.~do pelo Rio de Janeiro é co
sujeita', corno se ~cha.m estas outras, a urna nherente, porque, tendo impug-nado as despe
taxa muito modica, e algumas a umata.xr.mesmo zus, impugna pot• seu turno a receita.. 
ill.siguificante, Mas vós, que votastes ·pehs dêsp3zas, como· 

o SR. DuQUE-ESTRADA TE!UllU : _ Nao é e por que recusat•eio agora ao governo meios de 
a. razão princip~l ; a razão são os planos colos- r'alizal-as, concorrendo,com o auxilio d& nobre 
s~es. deputado pelo Rio de Janeiro e de outros, para 

n. diminuiçiio de um imposto rendoso 'I Real
. O SP.. PaESlo:mxn DO CoNSl!JLIIO: -,-0 imposto mente nao comprehendo. 
ta.mbem contribue. A respeito daq uelhs nobres deputa los, seria 

I'ortanto, a baixa do imp~sto eon~orr~r;i. para 0 caso de mais uma. vez dizer :-Time o Da
facilitar a extracçao das loterias de que me :naos et do;~a ferentes. Fazendo comoe1les, 
occupo. tendes.um procedimento, que, si nào é mjus-

Si fosse possível acallar-se . desde já com as tificavel, carece· de justificação. 
loterias, eu não duvid~rh conco,.dar nisto; mas SBnhore•, nós estamos em um parlamento 
o Estado não tem meios para ir em. auxilio dos composto de homens praticas, de homens de go
estahelecimentos de cat•idade e muitas institui- verno, e qu2 devem pautar su•s deliberações 
çõ~s pias, que recolh~m destes iwpÓetoa vau- por a4uillo que é razoavel e justo. 
tagens e subsidi 1s. cowo, por exemplo, a santa Não quererão os nobt·es deputados cooperar 
"""~ da. mis,ricortlia e, o montopio dos servi- para um absurdo, porque absurdo e.Uin orç'
dores do Est~do. Mas,. uma ve1. qu~ o E~tado ment~ desequilib~~do, nos termos em q11e ·se 
não dispõe de meios para. f,,zer face a seme- pretende. Tenta~ a esmo a diminuição de 
lbantes desp ·zas, não fôra prudente extin ~·uir · 3,400 000$ neste ra.mo de receita ·pnb!ica, e 
.de prompto as loterins. Sendo, porém, o j.ntento ctema.is a mais, a s~ppressão de outros >mpos
do governo a.bolil-as em. ·um futuro mais ou tos, nii:o. parece aconselhal. o nom a razão, nem 
meno~ proximo, iL irn posição, nos termos em que a prudeneia.. 
a apresentou a comrniflSiO de orçamento, me Comprehendo que o princip~l dever da ca
p trace preferível á que foi lembra ·a pelo nobro mara,como do governo, é nl!o assentir a despe
deputado; a qu:l.! proáuziria o effei to contrarie. zas injustifica.veis e nem so o.ba.lnnç~r aemprezas 

Foi certarnentl com o de ignio de fazer eM&- :>venturosas. Devemos ser muito ca.utos na de
cer a renda., que se augmentou o. imposiç:to cretação de desp:•za.s e na realização dellas, o 
sobre cond~corações. Entretanto a ex11oriencb parlamento não votando senão nquillo q~e fór 
mostra que a elevação dos direitos niio corres- nbsolut'•IMnte indisper.savel para necessldades 
ponde ao ~esultado pt'eviato; pois ncontcce QUO, b ,01 verificll.d!ls, o o g-ove~no não (!>:cedendo o 
em g·er.ol, os D!l'l'acill.dOs não têm tit·ado os >eus votoJdo po1• meio de credllos supplemenlares, 
titulas. Não ve_jo, pois, razão para mnntel'·Se etc. Este, pela minha· parte, é e continúa. a ser 
to.l imposto eom oarncter qu"'i probibitivo. o me11 proposito constante. 

Cotubatendo as ewend .. a do nobt·e deputado l~m todo o caso ~ obvio que as ve1·bao do or-
pelo Rio de Janeiro. tenho igualmente decla- çamcnto devem ser con vecientemente dotadas, 
rn.do n minha opinião s. re$peita dn emenda e que o parlamento que decreta as despez~s, 
apresentada pelos nobres deputo dos Sra. Atl'on- obriga-se a. decretor e.o mesmo tempo oe me10s 

_so J?_e_nna. e c~.ndi~o de Oliveir;9-, que lambem de satíefazel-a.s. 
reduzem o. 2•/o o tmposto do càfo. Est 1 emenda Port~nto não . posso aceitar a. emenda do 
é =is restricta, porque trata só do caf~. e a do ri.obre deputado o Sr. Affonso P~n.Ea, nem Iam
nobre de~utado pelo Rio do Janeiro compre- bem a do nobre deputado pela província de 
hende, alem do cafó, o algodão, o assucar, ma- Matto Grosso. 
deiras, etc., etc. Este pretende a isenção absoluta dos direito• 

.,. Porta-nto, o que diese contra. aquella.s emenda~ de e:<:portaç&o para a· sna. província.. 
mais amplás,é applicavel a outra. · A pro;-incia de Matto Grosso merece ~da.~ 

Sem desconhecer que o cafe se acha em cir4 · contemplação e favor; mas. a este prop~slto .e. 
cumstancias m11ito precarias, como bem de- preciso tambem observal' a Igualdade. '81 hoJa 
molll!trou o nobre deputado r:elo Rio de Janeil'o, attendermoa a reclamaQão do nobre deputado 
considerando o productor brazileiro em rel ção em proveito daquella provincia fronteira., por
ao productor dos pa.izes onde se cultiva genero que não concederemos amanhã igual fa.vor .ao 
similiu, _e a posição deste genero nos mercados Rio Grande do Sul, tambexn província fronteua 
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~ q!)e .tantos serviços tem prestado á ordem e 
mtegrldade do pa.iz ~ 

Por que · nã() concedoreru.os ainda o mesmo 
f~vo~ á provinci:J. do Amazonas, que é uma pro. 
v:ne~a. nova, ~ bsm assim a do Pará, outra pro
V! ne1a. frontetra ? 

o d~bate, està compreh~ndida a re>posta que eu 
devta. ao nobre deputado quo se lhe se"uiu e 
Lambem ao nobre deputado pela provin~ia de 
Mi!lli.S Gera.os. 
. Insistiu _este nobre dept!l:\do no ponto rela

tivo ao :ldl~ntamGnt() de custas aos juize; dos 
Portanto, senhores , aguardemos melhor3s feitos. 

!tmpos. Quando fór possível, eliminem-se os C•eio que S. Ex. não tem razão. E"'a ordem 
lmpostos de ex~orta.ção. -o nowo 'dcsiclcratum. ao thes~ill"', que o nobre d-eputado leu, prora o 
~. à "emelhaça de o.utros, . paizes, abwlir taes contral'lo do 'lu e asseverou S. Ex . .A.hi se dh 

. lm)'ostos; mas. nos.sàS circumstancia.s especiae' claramente <JUC as custas não podem ser adian-
exLgem a sua .. _COJ?tlnuação. bulas. O adiantamento q11:.! sl! costuma fazet• 

O S!t. F. BELIZAR!o :-Esse argumon to pôde é p~ra "'rtas diligencias, co~o ~ cxtra~ção do 
V. Ex. repetil·o hoje e daqui aiO{) annos; .; 

0 
scn_tenças, de ma.n.lad~s prehm1narcs ao exe-

argumento da r .... tin~ 1 . CU~lVO. As cu~tas, porem, se pagam ~final, dc
pO!S do eonclutdo o procGsso, segundo a conta 

O SR. ~RI!:Sl~El~TJ! J?O Co~sELuo:-Esses pai- !'eita, não se a.ttendeudo, parn. o pa.g~menlo, á 
z~s que nao estao stiJeü?s ~ unposl.o de e~p~L·ta.· 1nscripção lançada á. margem; assim tamlJem 
Ç>;_o,paga.rn certas co:.;trobulÇÍÍQS 9-ue. nós. a~ndo.l se paga a porcentagem, á vista do conheci
n.·ao pagamos,como O.l~postotcrrllortal,o tropas- mento 'Lue acomp~nhl a t•cmes<a do dinheiro 
to .sob r~ a. renda ~e mullo.-s oulros, q Ut.! n:a.o pode- p:tra. o Lllesouro. 
l'il.m ate agora transpla.n t~u-so cara o nosso sy~- -
tema. t~ibutario.O Brazil é um p'aiz noo n res- . o SR. CAND!DO DE ÜL!VE!RA:- Eu não tralel 

'to d · v • ~ a do. porc'nta~cm 
p~t • unpostos não podemos adaptar princic - 0 

• 

ptos absolutos ; havemos de ir fazendo alte- O SR. PRE3IDEN~E no CoNsELtto : ~As ins-
ra.çõ?s á medida. que ao circumstanciz.s 0 per- trncções de 28 de Abril de 1851 mandaram, no 
nntttrem. Não é" rotina, !!orno diz 0 nobre de- m·t. 9o, adiantar no principio de cada mez uma 
I'U~ado. Das theorias aos factos não direi que q.uanti:\ razoavel aos procuradores dos juizes 
haJa u~abysmo, mas a disLancia é immensa. dos feitos para a cxtracção de sentença<, pre-

E' preciso attendermos às circumst?.ncias do cs.torias,avalbçõese outraad,spezasjudiciarias; 
~osso po.iz, liE diffictlld~dcs do liUlgamonto do e no nrt. i4 delermino.ram fJ.IlC as pol·centa.gens 
1mposto como ás da sua cobrança, que em mui- das cus.tas recolhidas aos cofres publieos em 
tos casos se converter:a ~m verdadeiro vexame, virtude das .diligencias dos juizes dos feitos, 
a _ã vis~ dellas formularmos 0 nosso systema fossem ~agas por meio de folh~ no me• sc
.tr1butano.E' o _que fez 0 governo, é 0 que fez a gninte Jl.ú da •.r reeadação. 
comm1ssão e e o que a c<J.IlUl.ra natu~almenta .A. circub.r u. 89, de H de Feve,·eiro de i8i5, 
terá que decretar. de~bro11 que er~ inadmissível o pagamento 

Ta.mbem não posso aceitar a emenda. do n~~ adia.n~do das custas, que compc tem aos em11l·e~ 
br~ deputado pelo Paraná redllZindo de 2 •/c gados dê juizos dos feitos, pois só devh ser 
o tmposto de exportação da herva n1atte para feito depois. de cobro.das as dividas. 
portos est.mngeiros. Esta circul3.1' niio foi revogada; e aquclla <JUC 
· E' uma. _la.votm1 nascente, que precisa de citou o nobre deputado não veiu senão em con
tado. a antmaç;;:o e r .. vor ; lll:l!l esta excepção !irmação della; os ultimas pat•agrapbos l1l08tram 
faria. máu ver. L~m '1 ual foi o pens:>lllento do governo. 

Diminuir os direitos sobre o matte o n:lo os Quanto ao m:;.i•, cu nunco. pnz em duvido. o. 
dimintür sobro o cafê, cuja baixa do preç ' o p~lo.v:·n <lu nolJr,, doputn.do, ne•n ct•a c~ paz de 
notavd, sobt·e o algouão, CJUC ostà nas me8mM r~zor 0 mínimo reparo sobrJ o sc11 procedi
condições, sobre o n~sucar ~ outt•os pro<luctos 111011to com rob~~;:o a este assurnpto, attri~ 
da noss~ lavoura, seria ttma injustiça.. IJ!Iindo-lh'l on a quc1n qllet• que fosse cum-

0 imposto, no c~so vert~nto, c um mal ne- pliddndo crimi nos~. 
oessario; e eu não vejo o11tro l'cmodio, scnlio 
sujeitarmo-nos a elle, o irmo.< attonu•tndo os 
seus etfeitos p~loe melhoramentos que o go
·verno toma a peit.o proporcionar nu p~iz, bonQ
nchndo com os pos.~iveis melhoJ•amentos o. b
youra, o commercio e a industria. 

Todos lucram com esses melh~ramentos, para 
os 'lUacs devemos estar habilitados pJr meio da 
renâa ; si, porém,se estancar de repente n fonte 
de renda que deriva dos impostos sobre expor-. 
tação dos n.:ls.;os productos agrícolas, será 
muito difficil, si:niio impossi vel,~o governo sa
tisfazet· às aspirações do Iwsso progresso ma
terial. 
· Tenho-me occupado das emendas que foram 
offerecidas, manifostando o pensamento do g-o· 
verno a respeito dellas. 
· Nas obs3rvações quo tiye oceasião de Íàzer 
sobre o discurso do nobre deputado que encetou 

V. IV.-25 

o Sn. c.\ND!DO DE ÜLl V EIRA,_ E. tou c~rto 
disso. 

O. Sn. Ptt~siDENTE DE Co:-;su uo:- O que 
di~se foi quo, si em algumas pro,-inôas se 
tem p1·occdido no sentido exposto pelo nobre 
deputado, importava ist0 uma pralica. ÍlTS~u
lar, e que cumpria corl'igir e"pedindo-se novas 
ordens. 

Não duvido, entretanto, que tal pra.tica pro
venha de intelligencia erronea da lei, ou que 
se a. Lenha scguido 1 suppondo-se que .o.s citnd;J. S 
dis posi~õ e:s oram e.speci~es aos Jogares onde 
ha juizos privativos dos feitos da fa.zcnda, e 
não àquellcs em que os juizos dos feitos não 
são privativos. Creio qu~ cout estas explica
ções o nobt·e deput·ldo ficará satisfeito. 

E' o que tinha " dir.er ; e, concluindo, peço 
aos nobre> deputados a. quem m e referi, me 
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doscmlpom,si~ po:-ventura,na:.s minha&; .respostas, 
alguma. cOU$& me esc"pou do que mui brilhan
tem;nte e:rpend1ram. (Muito bem; muito 
bem.) 

O Sr. Ferreira Vianna (Atten
çtio) diz estar a ho~a muito adiantada, e não 
poder falh.r nem de pé, nem aent&do; serh 
agora o r.aso da .-anta ·regra dos jBsuitas ficar 
deitado; (riso) po:ém não lu, disto costume 
no parlamento. 

O SR. PRESinEl'I1:E:- V. E1. em vista do 
que a.llega. poderia fall•r m~lhor sentado. 

O Sa. F:E:!UlElaA Y!ANXA, apezar de S. 
E:s: . .ser medico, como o orador õ q11em sJffr€', 
pedir :i licença . para . lançar mã~ deste recur;;o 
quando entender conveniente. Sente-se muito . 
<loen te, e seja esta circuwatancia. mo li v o pa.ra 
merecer indulto dos .?obres deputados que em 
hora tão adiantada estão conderi:mados a ouvil·o. 
(Muitos >l.ão apoiados). 

u,. Sn. DEP.u'rJ.o,): - Pena muito agra-
dwel. ·· 

O Sa. F11JUUmU VIA~~.~. não poda deixar 
de notar, estranhar mesmo que tres oradores 
seguidamente to.maasem parte neste debatJ 
om favor da proposta, não se d~ndo o.ccesso 
aos representantes da opinião cons~rvadora. 
(Apoiados.) · 

Não só enfraqueceu o debate por falta d.?. 
contestacão devida, como por out,·o lado dimê· 
n ui u a influencia sã que uma opinião tão forte 
deve ter em materia de tanta trauscendencia. no 
parlamento: o numero de vezes que poderia 
:fu.llar a. ·opposicão, ficounatut•almente reduzido. 
(Apoiados.) 

Faz este reparo, para niío hvrar prote3to 
por falta de t~l>ellião. (Riso.) · · 

O SR. DuQum-EsTRA!lA TxtXEutA :- Admit
te-se na. urJ.em do di& proj ecoos aem impor
tancia, prejudicanJo a magna que;tiio dopa~la~ 
menta. 

O Sn. FErutE!R.\ VrAXN·\ :- O nobre J?resi~ 
de.ntc do conselho dia.<e Ludo quo.nlo um bom 
pai Je família costumo. dizet• l>at•a nquiato.r •• 
euger,tdaa Jn·etenções da seus filhos, t1\~c1. 
prodi;:os. (Ri$0.) 

Aquietou-os com palnnu, animou-os com 
esper•nçll4 e acariciou--cs oom o opportunis1no. 
.. serão aLttendi.lae em t~rupo to;Jas •cst.as justas 
J•eela.mações daij provincia< e <los interassGs da 
nossa in .lustria,da noss" agrieultur{l. e do nosso 
commel"cio.'IJ 

Si os que pediram ficaram sastifaitos não o 
sabe o OJ:O.d.or, mas qu6 so hlt:o de resigno.r, pa
rece-lhe certo. 

Observa o orador qu~ <lar as premissas e do
pois l'ecusar tit•ar a.a conclusões por saa natu
reza fataes e iwpre;cinliveis, não lhe parece 
nem razo,..vel, nem logico. 

No orçamento da receit~ trat.t-.e quasi que 
~:r.clusivamente de votar meios para a.s des
peza• decrcta.d~s. 

O nobre presidente do conoselho n~o teve a. 
coragem de assumir a. responsa.bilidade que 
q_ua.si. e:s:elusivamente pesa. so1H6 o noder execu· 
two de equJibrar a r?oeita com a despeza. 

O parlamento não tem quaai a rusponsabili
dade, pelo !cenos é impessool ; o. SilO. dirccção 
vem do governo. (Apoiados.) 

:Muito nggravadQ pareceu-lhe te1' ficado 
S. Ex. quando em outra. diseuss~o o orador 
disse : · temos perco1·rido um periodo de 40 
longos a.nno• de perfidia.s e de mentiras. 

Ta..;:ou S. Ex. esta prvposição de e:<agerada; 
entretanto, pod.er ... ss-ia provar a sua exactidão 
do modo mais evidente com a discus<ão des~ 
orçamento da receita. e o da despez:>. 

O quo é o nosso orçamento? E' uma confusão 
de idéas ..• 

O Sa. DuQvE-EST!i\ADA TEtXI!l!llA:-Apoiado. 
O Sn. FEJ:UtEIR.!. VI.!.~:"'A :-. . • que se en

contra.m, qu~ s2 comblltam, qu~ se destroe-m; é 
u.m retalho da' ftnanç~a do governo a l:soluto, 
umas operposição de verhas de receita já ~.reoula.. 
de despezas j:l feitas em um system9. patriat•chal 
de ornnipotencia. eQntralisa<llor?o. 
' O ·nobre presidente do conselho, como a 
maioria de seus antece?sores, em regra geral, 
quer din beiro pa.ra despezas, e pouco se importa 
com o systema economico e financeiro, e não 
parece ser isto objccto de indagação. 

O SR. DuQUE·ESTRADA TEIXIC!R.l:-Procuram 
até evitar a discu.>são dos cr~ditos abertos. 

O SR. FERREIRA Vr&NN.l. :-Uns quat•tm pra
tecçiiO para. a industria., outros para. a prin
cipal fonte da. nossa. riq_uez:;a, a.la.voura.'t alguns 
reclamam , conta.ndo..se o o•·ador em seu numero, 
aimJ;>lesmen\e em theoria, porque não tern o 
direlto de L'Oc)amar nada. O flapel unico do de· 
putado da opposição é fallar e a más horas para· 
que o ouçam 9eua constituintes de longe ; mas 
sem cfficacia, pot·que o parlamento não ~ mais 
um combate de ideae, a palavra é pat•a pt·e
encher a formalidade (apoiados) ; o voto deci· 
sivo e omnipotento ó o do governo. 

Nem interosses, nem opinião, nero escolas, 
nem systantns se arregi1nentam, se congregam 
para hzar ••o.< i e to n ein no s-ovorno, porque 
sabem que e de facto omnipo!ente, e contl'n 
elb ntro valem protestos, e Jnuito menos prin
cípios. 

Protec~ão 1\ indusba. O nobre presidente 
do con&elho nado. conceda, ma5 a lo1 n U : na 
pn1·te d~ receita tem 45 •/. em al,zo.ns nrtigos. 

O Sa. Pao:stnlll~·n no CoNBr.Lao :-E' jai. co
meço de protecção. 

O SR. FERREIRA VtANNA :-E' um Mrneço de· 
pt•otccçlio, ue uma protecçiio que seria efficaz 
si auxiliada fosse ainda por outras providen
cias. (Apoiados. ) 

Mas não é este o pou to de sua admit·ação, o 
qué admira c que o nobN presidente do conse
lho, p~rtencendo á escola da libe,dade de com
mercio e indu3tria, insiste pelos 45 •/o sobre as 
industrias. . 

Ora, não s~rà isto um periodo d~ mentiras e 
de perfidias ! 

O Sn. Loun:EliÇo n:E AwçQUEll.QUE (minist?o 
de es,ro.ngeiros):- Mas clle declarou que acei
tava o imposto fiscal para proteger alg11mD.s in
dustrias. 
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O Sn. F!:RREIIL~ VtANSA:- Logo é protec
eionista, e uma. vez que se confessa tal, pede
lho tão 36mente que o •a iba ser. 

O SR.Loun.zsço DE Ar.HUQUZRQUE (min.is!ro d e 
est1·angeiros):-Nesh a•sum~to não oe pódo ser 
systemntico, V. Ex. sab~ perfeitamenlo.-

O Sn. ANDRADE FtGUEtBA:- O no'>re pr~
sidenLo do conselho usa da palavra l iberdade, 
mos na pratica é protector. 

O Sn. PaESIDENTB:D() CosSJ:r.tto:- Ha gran
de ditferença entre uma tarifa. esrncial e uma 
tarifa proteetora. 

O Sn. FznREil\.\ V<AN:u : - 5 q 10 o nobre 
pr<><irlente do r.onselho qt~et• dizer é quo.ba 
gro.ndG differença entre um~ tarifa pt·ote· 
ctor , como a nos•a o uma tarifd p rohibitiva ; 
esta é que ê phrase, por que a nova tarifa 
n3o é fie~!. é de f:>cto protect~"~ ; conen~ron
rente:nent~ t.odas as ta.rifa.s fiscaes •ão p~o
tectora.s. 

O orador reclamou instantemente nesta 
clsl., e não mereceu respol ta rle :oinguem, :sobre 
:t. necessidade de p roteger cfficumen te a nossa 
marinha mercante (apoiados), destruída pel o 
m(ll;tnO detcatavel a:ii •mento d., lei, que nem 
fumou o principio d:t. l ibo:-dad l de tohS as ban· 
deiru na noasa coota, nem tã:o pouoo firmou o 
principio co!ltrario, o d~ prot eção. Provo11 que 
estesystema era contr1ditorio com os f~ctos, 
:porque arrancava-se da algibeira <b contribu
mte pttrto de 4.000:000$ annua"s e linua·s~ ar
recadado desda 1860 até hoja 57.000:000$ para 
proteger a navegação a vapor costeir~>, op
pondo-a assim à naveg.\çio que se entreg:r.va 
aos riscos e perigos da liberdade. De um lado 
tirava--se dinheiro do tb.esouro pa.u est~>be
lecer um monopolio e do outro abandonava-se 
a nayegação particular dizendo-n1rge cl am
bula. 

E' imp?ssivel : é :\ neg:>ça:o do tod 1 a poll-
\ica.. 

O que o governo deve ter para ser governo ó 
uma idêa, realiza.l-a e p:-alical-a de modo quo 
não se ja a contradicção viva. "ntre intercas~a 
que lu ·tam o se do•podaçam P'r cau ... da. ~>•1-
tonomia de duas politicM ao m'""'o tGmpo com 
ac~lo e com vi~a. . . . • 

Dir. quo ni!o ~ bomom de pr1netp1os ~hstrnctos, 
nem de tl1es~s. â pratico ; tem e.s tudl\dO alóm 
dos factos. tem-n'oa acompanhado e recolhido 
com auor de seu resto e ~>lrnvé; de muitas JlfÍ
v~os de suasatldc. Não dn direito n qualquer 
de lolnçar-lhe es;es epilhetos ; si algum fór a 
sua casa ha de achar recolhidos em montes do· 
cumen tos que mostra.!? o a~11 e~tudo pratico_ e 
posit.ivndessas mll-teruls. Não e um charlatao, 
fazendo alarido e hvantando a. voz para. fLUO o 
paiz saib que tem estodndo os seus n cgoc_ios,e 
é o primeiro a dizer clara e francamente dtante 
de S. Ex., que estudJ. unicamente por hygieue, 
e agora. confessa qae é contra a hygiene,.está 
doe ate. 

t!.nto estivesse dos seus peccados, e dit-o em 
confianc;.:t que não &ão poucos, e níugllem pre
cisa mais da mio~ricordi:> d l Deus (riso) ; en
t1•eta.nto ningu~m a. merece menoe. 

F.:stá muito :~ rrependido. muito; perdou a 
palavra, perde~ o sa.c.•ific i o e vom agora 
nchar-s' diante d9 um orçamento da. receita 
impossivol, coutra.dictorio com as idéas d,, ca
mara., ooutradie,torio com as nobres aspira
ções do parlamento, contradíctorio CGtn as re
cllmaçõ " do paiz contri 1Uin1P, contradictorio 
até com os principies os m"is rudim~ntaes da 
scieoch economica e financeira. (A.pvi<>ctos.) 

Este orçamento é uma heranÇ1lo do pa•sado, 
não é de ninguom, Mnhum espírito e~ucado 
nesta m:1.teri:l poder:lll.doptal-o. (.4poiados . ) 

O Sn. D u QUE·ESTil.\ I>A TEIU:lR.\ : - E' um 
aleijão. 

O Sll. F.o:llREUlA Va:ss.~ diz quo >;<i pódc ex
plicar-lhe a vida pela inercia.;pela desJdia,pela 
mdolencia do• nossos homens polilicos e da ca.
mara dos d0putados. 

E" u!lla trad içt<o do passado e nada mais ; 
constrange "" indus tri:>s, restringe o trabalho, 
aperta tod 18 as circumstancias ecooomicaa do 
pa.iz, que deliohn e nio prospera como se diz 
para acal~ntal-o, para adormecel-o nesta extre
ma agonia em q~e olle jà eslrebu·:ha.. 

Redobrados o; illlp :stos em 1865 pela circum
st~ncia d .l guerra fatal que DOS fOI a.bel'ta por 
aquclle ty1'allllO do Paraguay, redobrados os 
impo>tos, aggravados, l:lnto no inte~iar como 
no exterior, tanto os da impm·ta~.ão. como os do 
exportação, appcll •ndo-sc para todo• o• esro~
ços, concluida. a guerra. COIU gloria militar, 
pa~ nós, o que se fez para allivur o trabalha
dor na.cion•l, quando havia um compt· •mi .. o 
solenmo de roatl\holecGr nossM tina.oçM an
lcrio~cs, ou pelo menos do reorganiz:ü-as no 
sentido do to1·nnr menos voxatorio " cortas 
cln.ssos um imposto quo ti nltn sido enleado por 
um systcma colonial, do grande eonho1', do rei, 
que era a lei viva, o nlio Jo i111posto calcul:ulo 
pelos interesses da n:\Çilo LN 2iloim, yot.:tdo 
pobs sous logi t.imos roprllS'>ntanLOA! 

Os impostos conLi nunram ; tlou~ pMtido• o.Lra~ 
vo•saram 11 Br.ona poli\ie;t, e o• to povo do uma 
Ma indolo. como so <liz sem;1ro na f:.lh <lo lhro
no, horno.Mgom juat11 •ptc <a lho dovo r .,ndet·, 
su~(lnrtou omsiloncio o quasi som roclamnção 
a contiu unçilo inclovid" da imJlosiç!o do g uorra, 
e sujeitou-ao :t. mnio cata perlidia, tanto mais 
cloloroea, qunto lhe B:!.l:ia do producto do seu 
trabalho, do suos privações o das m&is scver:tS 
r.conomia.s. 

A gaen-a absorveu, não ha duvidn, o mais 
precioso do.• nos• os thesonro<, q u 1 foi o sangue 
dos bravos, mu :~.bso~vcu tambem uma parte 
import:~.nte de noss!Ls econ~mia.;, q~e se ~ove· 
riam acumulu p~ra fecu ndar a. tndustrt~, o 
comm~cio o:.. hvoun; e~ feriu o nosso ercd1to~ 
porque foi necessario delle usar, e pode-se di-
zer abuzar. · 

Sr. presidente, os doentes são irritaveis, Gll!
bor:J. tenham passado pelos con•alhos d?s r~lr
gio:!Os da sul> ordem o não poueas p<lllJ,tQnCJas. 

Diz oom a. maior franq uez$ : está arl'e~en
dido de ter f•llado, está. muito arrependtdo; 

Como se explica q_ue no estado do paz, ,d~p?is 
de concluída a guerra ; isto é, depois do minis
te rio dB. fa.r.enda rlo Visennde do Itaborahy, que 
reduziu as dG$pezas ao minímo e de facto as 
contrabalançou com a receita, como o orador 
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~ôde provar com a~ to.bcllas que o.qui tem 
(apoiados) ; como e que no estado de paz se 
exigiram de nós sacrificios muito maiores do 
q ne os quo foram e:rigidos · na guer1-a abert'? 
sacrificios qu~ se redobraram no ultimo pe· 
riodo de 1878 pa1•a cá, de modo que os deficits 
se nggravaram pelo modo que vai mostrar 1 

Os deftcíts desde 1B36 ato a go,erra eram de 
108.009:000$; da guerra s.té 1871-72 se ele· 
vo.ram o. lrc•entos o cincocnt.. e quatro mil, 
oitocentos e tantos contos ; e nestes ~xercicios 
de paz quo vem da conclusiio d t guerra até 
187~-80, exercício de quo tem apenas a syno· 
pse a duzentos e cincoenta e seis mil e tantos 
contos. 

De modo que a media d:~. despeza. por anno 
no primeim período era de 31.000:000;!;, no 
segundo perioào tornou-se de. 126.ooo:ooo,) 
e no terceil'o periodo de 135.000:000$000. . 

Não niJ';Ctltir:i._ •e o tleficit serã de 7.000 OU· 
de 13.000 contos, de que tanto se a<:cupJu o 
nobre presidente do conselho : pede a Deus 
que "elle n1!o seja de 30.000 contos. 

O Sn. ANDRADE FIGUEmA:-Apoiado. 
O SR. FERREIRA Vu.:sNA diz que, quando 

trata. d~ deficit, é do defícit real, não o 
de operação da escripturação do tb.esouro,· 
de ficções, de modos de arranjar contas. Diz 
que (e é· o que o povo entende) n difl'cr.·nç"' 
entre~ receita arrecadada e " despeza xcalizada. 
uo exercicio, n1ío será nem de 7, n~m <iJ 13 
mil contos : hn de exceder muito de 25 mii 
conto$. 

O Sn. A:soRADl'l FJGU:ro:nu : - Se!'l questão 
algam1. 

O SR. FJHU\li!R.'I. VIANNA observa qne como 
ne1tas ma.terins o melhor juiz é o tempo, ap
·pella para elh. 

Concluído o exercicio, o nobre presidente 
do conselho terá saudo robusta, 11, si o orador 
não estiver com vida, os seus companheiros 
lho ol;senarão: « Aquelle deputa:lo do i2• dis
tl'icto do Rio da Janeiro diziA a verJaàe quando. 
\·os >\sseveravn que de mais de 25.000:000::; 
seria o deficit deste exerci cio. ' 

O Sr.. DoQUE·Esrl\ADA T:ro:rxEU\A : - Os 
50.000:000$ da divid~ tluctuante fall~ru bom 
alto. 

O Sa·. PR:s:SII>E'-"rE oo Cosa:s:LHO: - Resul
tado do• c•·editos espociaes. 

O Sa. DuQUR·ES'TRAn.\ TE!XRtR.l,-Das des
pez:lB, sem duvida. (lia outros apartes.) 

O SR. F:s:Rl\E!IU VtANX.~ mas, como nós 
ilão temos renda. e~tra.orJ.inaria., nem renda. 
especial (apoiados), não podemos calcular senão 
como ~stó. fazendo, e C)mo a popuhção en
tanrJe; po~qnc, rlese..nganemo-nos, não façamos 
distinct;ões biz~ntivas, quando tratamos do 
sangue e do trabalho nacional. 
·O Sa. CARVALHO R:s:z:s:NDE:-Apoiado. 

O Sll.. Fua:enu VIANNA :-Os creditas espe
ciaes estão tod~s representados nas verbas da 
despeza em juros da. divida intern~ e externa, 
em amortização o, ainda. maia, em di.ff'eronç"" 
de cambio ; eBti!o, rcpresen~do• em p!lpel
moeda. 

Portanto, o. qnc vem esta phrase-creditoa e•
lleciaes ~-Serviria e seria muito procedente, 
si do omprego desse capital vie;;se rendimento. 
Maa o orador j.i. promu com tabellaa, que não 
foram contestadas. que todo o emprego de ca
llital, feitc no sentido da rep~oducçi<o, tinha sido 
no sentido do de(i.cit, antes para aggra.vo.r a si· 
tMção fil)a~ceira do paiz do que para melhoral·a; 
provou ma1s que este system~ do tu talo. do Es
tado9 de emprez;as enca.beçada.s no goTerno, 
em toda a p!lrle era fatal e no Braúl mnis do 
que em nenhuma outra na.ção ; provou que erJ. 
necessario o Estado desembaraçar·sê dessas 
administrações, porque, só pl'lra. o que pel'tenco 
a. empreza.o::~ da Eata.do, a cont~nuo.t•am, seria. 
neceSsario, seria con-.;eniente crear-se um mi
nisterb especial, tal é a importancia dos capi
taes empregados e em geral entregues á fisea
li•ação de fiscaes pagos polm fi•calizados. 

Ante• do proseguir e como entre-acto, pede 
que Ih 1 seja C)nsentido agradecer :llguma:s 
phrnses, que, com consentimento do Sr. p1·e· 
sidente, foram ditas nesta casa com rsfe
rencia. :<o orador pelo nobre deputado pela 
provinci« d~ M;nas Geraes. 

E' mu'to grato a este seu illustre collega e 
na sua pobreza não sabe como agradecer-lhe 
ausencias e relevos,· que quiz dar-lhe, sô por 
gencrosid1àe. 

O or.:dor diz que não é in,chnaclo a estudos indi· 
viduaes, t~nto que não gosta de ler biographias, 
eJ<; tepto a. de Plutarcho, e estas e:n occasiões 
de ;·epouin. E sente desgosto, confessa a c a· 
mara, em 1d-a', p~r lhe parecer, p~los moJelos 
que tem á vista, r1 ue o celebre escriptor grego 
como cosLumava fazer 03 seu> d•·amaturgos, 
inventou personagens, mas que não eram ro.aes. 
(Riso.) São iléas artísticas. 

O nobre deimtado averbou-o o mais gra~ioso, 
o mai• bello, o mais tluente c eloquente dest~ 

· camara , e o orador accrescentará simples
mente-humoristico. 

O doputado pel:l provincb do Maranhão, dis
cutiu nest:~. cast com profuudez~ as matarias 
sujeitaS no debatB. (Apoiados.) 

O Sn. FJ:tlClO oos SANTos:- Eu me referin 
:1.0 sou tempCl'<unento oratorio. 

Ul! SR. Dlll'llTADO :-E' uma estrella do par·
ilmento br,,zileiro. 

OuTao Sn. Dn:PIJT.\DO:- Apoiado, ó um tn.
lento muito brilha11te. 

OuTRO Sn. D!liPUTADO:- E' a nossa primeira 
organizaç!lo oratoria. 

0 SR. AFFONSO CELSO JUXIOR : - Primeira or· 
ganização ore.toria, não esquecendo o orador que 
Astá na. tribuna. 

O Sn. FJCJU<ElRA Vam;A diz que, quanto 
a si, é um fallador. (Risada.) . 

O SR. CAl\ VALHO RllZENDl!::- E' um conver~ 
sador sem igual na tribuna. 

Ó Sn. Ati'Dlti.DE FIGUEIRA :-E' um orJdor de 
·primeira ordem. (Apoiados.) 

O Sn. Fl'lRl!.ll:JRA. VIANNA pede licença ao 
nobro deputado para dizer-lhe que, com aquello 
seu espírito de positi vista-catholico e catholico· 
po>itivista (risadas), achou·que o seu amigo, o 
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illustre depu Lado p: la provinci!l. do Rio de Ja
neiro, cujo~ di>cursoa são mais do quo idé:lS, 
todos os consideram àCOntecimentos (aiJoia
da$), c~mo que arrastado pelo seu tempel'a.· 
mento, eu irrit:n·el. 

O Sa.l\I.u: .. DowELL;-:E' um:. grave injustiça. 
O Sn. FERREtRA VrA~l<A diz que não foi in

justiça quo fez o nobre deputado, nlío ; S. Ex. 
foi justo. 

O l!l.obre deputado pelo 11° districto da pro
víncia do Rio de Janeiro, Dr. Domingos de 
Andrade Figueira. merecia esta. Rverba.;.ãot 
mas ha um equivoco <le p:!.bvras : o que .o 
nobre deputado chamou irritação, diri o ora
dor com a bocca aa camara dos deputados c 
deste paiz into.iro-ê a uo bre indignação do 
um espírito patriotico e de um:< grande a.1ma 
que vê nas desgraças publicas as desgtaças da
quell~s que eotfrem (muitos apoiados}, do con
tribuinte que paga o imposto (apoiados), e que 
tem resignayão sufliciente pora "'PPOrtar por 
sua caus~ as suas (lmllrgurM e as suas priva
ções. (Numerosos apoiaclos. Muito bem.) 

O SR. FEur-to nos S A:<'rO,; :-V. Ex. não 
o aprecia mais do que eu. Limito-·ma a diz~r 
isLo. 

o SR. l"ERI\EIP.A VJMmA obsena que n~o e a 
irritação do tolllperamenlo, é a irritação d'alma, 
são os b"l'~ndes cst~emecim~ntos do seu C<>ração, 
IÍ a irl'ita.ção espiritual, e e sta resignação su
blime que o positivismo n~o quer reconhecer, 
e qne o nol>re d3putado; como catholico, devia 
conaiderat•. (Muito bem! mw:to bem!) 

O Sn.. FEL!O!O no~ SA~-ros declara que não 
t-;,~o em Yist.a offender a. ninguem. 

O Sa . Fl!RREm.l. VH.NN.< sabe que o 
nobre deputado não quiz otl'ender a ninguem, 
e crê que está r0spondendo em termos, não de 
quem. está offendido, mas, pelo contrario, de 
quem que1· pa.g::.r a.qni da tl'ibuna. o muito quo 
deva ao nol>ra deputado pela. memoria que fez da 
sua pessoa. 

Continuando diz o Ot'!l.dot· quo :mda s' mprc 
i!esconhec.itlo, ignorado, enToh·ido nns trevas 
do nnouymo, ver-se assim de repente alevan
tado na tribuna pnr uma pessoa. da qualidade 
do nobre deputado, ó honra. quo deve comme
morar, e mais-reconhecer em publico. 

0 SR. F.ELTCIO DOS SANTOS :-Sou seu admi· 
rador <la muito tempo, não é do hoj~. 

.O SR. F.ERl\:l:lRA VIA:m.~ diz que sobe. O n<>
bre depuhdo o collocou nas nll.vens como.,~. 
um balão (l·isa!las),um ba.1lio <JUe vng,, no sabor 
dos vent.os, e o orador, que andava então pen
sando ser hom~m teimoso, obstina.do ... é ver
dade que seguro pela corda. (Risadas ~ apa,... 
tes.) 

Esta é a sua segro:ança e garantia. Os seus 
amigos são aquelles que p ega.m n:> corda (riso); 
os seus, não diz inimigos, mas que n!lo pensam 
na aua. salvação, são aquelles que, como o no
bre d<>puta.do, desejariam que a. cord~ se rom
pesse , e o voado!" desapparecesae por esses 
ares. (Hilaridade e apartes.) 

Para. qne ~ Porque pro~e•tar contra. a apos
th~sia constante do partido liberal, que renun-

cia todos os dias praticamente idéas que préga 
e assignalv. com a sna eloquencia, com o fer
vor da fé e com o enthusiaB,ilO das crenç:ts? 

O orador crê quo seria importuno. O P""Lido 
liber~l não póde aceitar o nobre deput:tdo a 
quem serefere, que e muita m:üs .condescen
dente. 

O Sn. FELtCIO oos SAsros: -V. Ex. anda 
mais preso peh corda ao seu partido do 
t>U) eu. 

O SR. F:~:nnEiliA Vu:<~.\ rcspond'! que 
não. Pede ·pet·dilo p na dir.er : o nobre depu
tado, por:1ue uma vez que fallou no orador, tem 
o direito de tratar de sua p · ss~a, é verdade 
'1 u.c não com ;.~ me~ m~L gracio:sidade. }.Ias :;i 
nnda am 1rtado pel~ corda e n•Js ares, o nobre 
deputado está junto ao cepo c muit~ apertado. 
(Hilfiridarle.) O orador aind:> tem certa libe•·
dado de movimento. 

O Srt FEL!CIO DOS SANTOS :- Ell ainda não 
vi V. E>:. vot~r fóra do regimento o eu t'nho 
votado muitas v oz és. Porh1.nto, não sei c1ua.l 
de nós está mais apertado junto ao cepo. 

O Sn. FEni\EinA Va:.;s.~ diz que está na 
opposiçãc. O goYet' no com isto do se i11q uieta.; 
com esta opposição que no s'nado foi qualifi
cad3 de 1H'l.animidac.~e, e portanto pi'""e>testa e 
vota sempre pelos bons princípios. O nobre de
putado talvez tenha f.Jito qu~stãod> seu voto er.l 
materia eleitoral; ruas quando s" trata de prin
cipias, espera que o nobre deputado nunca ha 
de votar primeiro d J q uc ot·ador, nem com 
mais deligoncia e dedicaçi'ío :\s idéas verdadei
ramente libsl·aes, pot·quc o nobre de~utado 
sabe que nós somos conservadora> ma.> não de 
um governo autoci·atico, m:u" conscr·fadores de 
uma constituição livre. (Apoiados.} 

A nossa distincção pojia ser eutro aquelles 
que q uet·em uma. outra instituição, aquelles 
que q 11er3m :1- ~ealidade desta, e o.quelle.~ que 
querem aophismar a nm bas. 

Diz que: com o partido conservador quer 
~inccram.ente a pratica d~sta nossa Constitu1~.ão 
c neste >cntido o nol>r& deputado o ha dG ver 
semprJ n Lar. Ouve-o na opposiçãa, portantc, 
na melhor época. Devia tcl-o ouvido e visto 
quando o~ seus amigos 0st1vam no poder, e cn
tilo tel'ia occa•ião de ~ pr~ci ar a ob•tin:tção e 
teima da su ' t•udez e ignorancia, nus leal a 
verdadeira, 

E para que ha. de deinr as stt'l's idéas e 
fozer apostasia 1 

Todo o acto tem uma explic~ção, principal
mente em politiea. 

Talvez por rohre de espirito,como ~e tonfel!.!lu, 
os homens nl!o têm nada parn lhe dlli", tudo que 
elles têm, não lhe serve e o que o orador quer, 
ollcs não têm. 

Por consequencia está na plenitude da inde
pendencia do seu espírito. 

O SR. FJl:l.ICIO nos SII.NTOs:-V. Ex. ao menos 
aqui está bem, eu aqui es!ou de>locado. 

O Sa. FERREIRA VIANNA : -Venha para cG. 
que :ficll.l'Ô. perfeitamento colloca.do e o orador 
se obriga a. dar-lhe ·um bom Jogar. 
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o SR. FELZCro DOS s .• NTOS ;-Não vou por
que lã simplesmente ha coleira.. 

0 Sa. FE!U\EIRA V II>.NN A p~de que o nobre 
d~puta Jo v~ja que o pescoço do ora1or não f.Bm 
si:jnaL (H•laridad~-) 

O nobre· deput(l.io at<i certo ponto foi qaasi 
injusto com os seus colhgas, e com o o:ador 
muito gr acicso ; porém depois disse-lhe um:>. 
pa.lavra que o tem trazido muito affiicto. 
O~t qu~ e~t~ja. nas nu\'Ano:) a..frUs.r :1. ver

dade é posição que me glorifica, porque sah~se 
que Ariatophanes po~ nas nuvens o prí
meim philoso:>ho da Grecia, S9crates, na sua 
immorta.l com:3:dis. As 1~t.tve~1.s. lnYolveu-o 
dentro d' um cexto e içou o philosopho, e 
elle prllprio foi a •sistir ao espectaculo e dizem 
que deu boas .g-argalhadas. 

O orador infelizmente não póde assistir ao 
espeetaculo porque S. E:s:. sab~ que catava 
doente. 

As nu1·ens são as deusas dos ocioso>, C()IDO 
diúa Aristophane.s, doo pensad 1ras abet•·a.ctos, 
e o nob·e deputado colloca.ndo ao orador assim 
como Socrales, te..-e talvez a mesma intenção 
de At•ístophan ·s, que era tirar-lhe toda a utí• 
!idade e dizer-lhe " isto é um sonhador, é um 
adorador das deus:~s dos r.1dios. » 

Ora não eejul:;avn cJm dircit·a- arnaiorhonra 
do que a do grego e pOL' comequ 'nch não tem 
senão a agr 1decer ao nobr~ deputado o tel-o 
assim comparado com aquelle, que não teve 
neste mundo outra culpa l'"'r~' ser coudemnado 
á morte do q !le a declaraçãll do oraculo de 
Apollo- que elle era o· mais sabio dos homens. 

_Ma, aquelh outra pala.vra, vindo de uma au
toridade com() a do nobre deputado, profissional 
eJ<periente, medico dis.tincto, emfim de que o 
orador é um monomaníaco, é grave. O povo que 
não sabe kpreciar estes tropas, esta clegancia 
póde acreditar que realm~nte O· orador está em 
estado de enfermidade mental. tii.O a.dian t~da 
que mereça este titulo quando não esteve na 
intenção do nobre deput ,ao, sem lhe haver 
auscultado e cbservado com ~maior attenção, 
dal-o por incur.lYel. 

O SR- FJ:LICIO nos SAll'l:os:- Confesso que a 
pahvr:> é irnpropria. Eu q_u~ria dizer idcia fb::a, 

O SR. FERRE[RA VIA;;"N~ não se otl'endeu com 
isto, mesmo s Jm a explicação ; e vai dar as 
razões. 

Tem muito cuidado ue3tae pal~vras. Nã:o é 
pelo conceito que de si f.·•ç~m os muitos que por 
ahi fallam nas ruas, outros que m11rmurejam, 
outrJs que por inveja.m sussurram m~s que não 
vê que nesta. poeira da estrada da vida, o me
lhor e não os ver ; não, o nobre dcputo.do não 
esta nessas eircumstancia s. 

O SR. FliLlC[O nos SANTJS; -V_ Ex. ha de 
aceita r a. explicação. 

O SB. _ Flll\B.!ffiA VtAN~A aceita-a com todo o 
seu earação, com toda a. lealdade de que é 
capaz. ·. 

Mas o nobre deputado não o offend~n mes
m.o ante• da. éxplicaçiio ; e isto por duas razões 
que pe:le licença ao nobre deputado para. dar
lhe e que terá prazer de ouvir. Talvez moleste 
a cama.ra. por a hora. eata.r tão adi&nta.da (n<Io 

apoiados); ma> emfim o nobre deputado vale 
tanto embora o orador nã.o vallla nada, é justo 
que lhe de a. du&S razõe.•. 

Refer~-se que estando Napoleão III em Biar
ritz elie conversava com o ministro da So.a. Ma
geatade Britanica e logo se ajlllltou o h ~i e 
principe de Bismar·k,o qual com a ponta ,Ja ben
gala í.;z na arêa' do jardim o tra9<"dO das con
q uista.s que elle pretendia fa.zer e da reorgani
,,.~.iio 1 rojectada da Europ"- O imperador o 
ouvi~; mas lord Cawlay o estudava. · 

Ret.tro11-se o príncipe de Biama.rk e o imp~
rador disse para o ministro inglez : « Parezc-:ne 
tn:n monomu.nio.eo. » 

o ministro inglez respondeu : - " e v e cdade, 
talnbem me pa1·ece, mas o qu• estes monorna
niacoa di~om sai certo.» (Riso.) 

O Sa. FELIClO 113S S.\Nros;- V. Ex. sabe 
que tem havido gra.nd ,s personageas historicos 
monomaniacos. · 

O SH.- F~tR!\:tll\A VIANNA. o nobre deputado 
S'abe mesmo que ha a t<Í a loucura lncida. A lou
cura Incida ·-onsiete em o doente ter mais talento 
e capacidade nesse ~st.ado do que qu1ndo estwa 
louco. E h a muitos q ne entendem assim ! 
( Ri3•.) 

Mas vamos á. outra. razão. 
Em falta de pessoas e ~ó por amor de Deus, 

foi o orador nomeado e· tomou posse de nm 
logar de mordomo da santa ca.sa de miseri
cordia.. 

Julgou que era do sen dever visitar todos oa 
sous estabelecimentos, c foi ao principal, o dos 
alienados. · 

Alli foi int~rrompido por um homem que lhe 
pnr1!.ceu velho, s~ por callSa. da calva, porque 
clle cl'a. da nossa idade e nosso c llle~a ; e disse
lhe :-nii.o ae lemb•a. de mim ? 

Não, reapondi-lhe. 
Contou-lho toda a histuria do orador, isto é, 

a sua ti~toria publica, porque dos seus pec
cados não s1 bia. elle (riso) ; e com tal exactidão 
q U~ adDlÍl'OU-0, 

O aeu raciocínio era ~iio claro, a sua. razão 
ae manifestava tão lucidl , as idéas tio segura• 
que quasi convenceu-se alli de q_ue era uma. 
victima de um engano, d~ Ulll e:tmvoco medico 
ou talvez de uma perseguição. En~endeu-se 
co1n a irmã. auperi 1ra. e insistiu c )In ella, tanto 
mais que era um nasso collegt, c lho causava 
doloro~a. i'npressão ver a.lli um homem em es
ta.do perfeito. ~mfi.m :1. conferencia durou 
pert~ de duaa horas ; e confessa, acllou-o com 
mais juizo do que o seu. (Riso-) 

Afinal, querendo elle dar um testem unho 
ainda mais vivo e irrefra.gável de sua integri
dade mental, disse-lhe : 

« óra, você que tanto sabe ( cousas de louco!) 
voce q11e ê um homem tido na conta de sabAr 
de tud·o, não sabe um'l cousa que eu lhe voll 
perguntar. Ora, disse o orador, si eu não sei 
a maior parte das cousas, quanto mais assim 
uma pergunta que "você tenha appa.relhada ! .. 

A pi'lr gnnta foi êl!ta. « Qnantoo ll.omens dG 
juízo ha na cidade do Rio de Janeiro _ ( Rtso)

Ora., disse eu: é impossível responde~-lhe. 
Em uma. popula.çã:o tão numerosa, como é pos-
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.sh·e-1 rpA ~é possa assignalar 0: precisar o nu
mero de hem e ns de juizo que h a nesta cidade? 

«Eu não dis~e que você não sabia nada., l'Cs

pondeu-me o louco ~ Pois eu vou dizer-lho ' 
são 78.» 

Era e;,;actamenle o numero dos doente• alie
nados que havia no hospício. (H ilaridade 
geral.). 

Percebi e tcrnei-lhe ; ll!a• .oiiu <i exacto, por
que õ hospício não tem 78 pessoa•, mus i 71). 

Ao que elle respondeu ; « a differenp é da., 
mulheres, c es;as não tem juizo, nem H fóra 
nem aqui!» (Hila,.idade prolongada.) 

Nesti.\S circum ;tancias ve o no~Jre ·dnpuWtlo 
que póde aceõtar o seu epi r.hoto de muito hoa 
vontade; é monomminco, conf ·ss 1-o ; mas pede 
ao nobre deput:>do, uma vez que aind, esti in
deciso a r-espeit~ d;J. Slla th •oria~ '1 ury tenh!l. ca
r-idade co msigo e veja si h a. slgum romodio flue 
o possa cnra.r e quaes serão os indicad .s pela 
scienc:a, pol'qus ó uma barbaridade ileix·.tl-o 
aasim. 

O SR. FELlCIO nos SAliTOS :-Neasa não ca
hin. eu, ainda que o lioubesse: u.ntes quet•o os 
homens mono ma !liacos do que este estado cha ~o 
em que vivemos. 

O Stt. Ff:Inumu Vr.~XNA !-Bravo ! Ji o paiz 
fica sabendo: primeiro que o orndor é mon~ma
niaco; segunrlo que é de uma e~pe.·ic 1iue 
ag-rada no nobre depu ta do. 

Ora, qual será o rP.mP.dio rmis effi~az P"""·' 
esta Su:l. enfermidade ? 

Deveri ter praticado mnitos actos que em 
cire.umstancia.s norma.es não p:raticn.ria; ,leve, 
l?Cl' consegninte,corrigir o seu passnd:>,tom~1ndo 
v. posição d • um homem são, de mente sã, e j:l. 
que o nobre deputado nã~ lhe quer dar o s ;u 
medicamento, o orador,que tem a pretenção ele 
entender um pouco de medicina, embora crBia 
muito pouc > nella, <JMSL nada creia, vai talvez 
acertar com o correativo . 

O qu 1 disse n "1 uelle esW.do agudo e chro
n i co, não é verd r de; o pai?. vai muito bem, 
(Riso.) E r~ ct•ro, 

As no8sa) finanç ·.s impoem-so á admiração 
do uaivGrso. Hn alguns retardat:Lrios, pesso:1s 
ntrazadas, que nR:a qur~rem pagar impos~ostm.ns 
é porque nlio conhecem o bem que d ,nes vrlrn,c 
l'orque não snbcm o fuvor que o gove:·no fnz 
em reecbel-os; outro fosse elle que os mandava 
despedir se:n tt·atar do betn estar intellectual, 
mot•;ll e physico, 

Como podemo• nós d~ix~r de rcconhec·>r e 
pag.tr a um go\·erno patriarch~l, pater famílias~ 
que govern~ esta nação por um modo tão go
nero•o, senão com o nosso respeito e obedien
ci~? As des2ezas, até, sa:o muito redttúdas. 
(Riso.) 

O qne o orador dizia era como monomaníaco, 
e que o nobre deputado descobriu agora. 

Devemos dizer ao paiz : Quereis salvar-vos, 
multiplie3.i as despezas. Orç•mentos largos,. 
promessas a. todo mundo, á industria, ao com
mercio. Que uma chuva de dinheiro ca.ia sobre 
este púz, ainla que seja de pap2l. (Riso.) Não 
faz maL O maior mal é que o cambio se iguale, 
isto é que será. urrn ruina, uma desgraça pu
blica. 

E' p~ciso m;,.nt'er o cambio bai:s::o, o credito 
publi o ~h3.<>tarl:ldo. Ganha a lavoura. com isto, 
por~u' vende os seus pro .lu .cl:os mais ca.ro. 

E um mal <J ue a philosophia scientifica pro
fu nua justifica. Ess~s que enxergam pet·rigos 
e íallam contra. o po.p('l-1uoodn., estão sob a in
fiu~ncta d0 uu1 duende ; o papel-moeda é o 
nosso salvador, o nosso Mr.·ssías ; adoremol-o!! 

A l uellas cous•s, a tn~llas sous· suspeita• de 
govea·no pe.s50a.l! que é o pont.o principal da 
sua. monomani:t, 6 ver;{a.dsira falsidad •, e quem 
o diz ó o clesecndente dos G•·ncch1s-é nm repu
olicano. 

Tem o orador vontade de passar pa•·a o.1 rc
pu'Jlicnnos .. Antig-n.mcnto c1·a para a maioria.! 
porque ê h.:;~~ r de des ;;tnço, :1gara. á pa.ra os 
rcpuiJ!icunos •tuc ó a beatitude. (liilariúarie.) 

O Sn. Fló:L Cio Dos S.\Nros:- E parece <tnc 
V.!':". jl\foi. 

O Sn. l'Er.Rl!uu VI.\'"''' responde que Deus 
o livre ; sô em es cado n.gudo, não de mono
m.."'.nia, mns do demencia. com.pleita.. 

Nem em cJ·ümça., e por uma. r<lzão que tira 
de Voltaire : por.rue aates q ncr ser devo:-ado 
por um leio, do que por uma matilha à e ro tos 
( 11 ilaridaole.) O roi ~ urn le:io ; h a nobrez • c 
até c·jrt.a vaidade em ser BUpj_Yrimido por ollc. 
Antes a .oppressào de um, do quo "oppres$iiO 
de muitos, antes o de,potismo d<J quo::> anar
chia, que é o despotismo atro '•~aimo. (~tpoia
dos.) 

O SR. F .>: I.lClO nos S.uaos:- Fic[ue bem 
certo que cu nào tenho pretençiio de qunlid~dE> 
alg~ma. n··m mesmo ·de continuar nestn ca
maJ•a. 

O Sn. F~nRI!:IRA Vuxx.< si fosse tl)[lubliclno 
t~ ria a. pretenç.1o de substitnir este go;·ern<> 
momu~c:hico por um reptlblic.ano .. 

O Sa. FE!.ICIO nos SA:-;ros:- Não se:ei eu, 
porque resp~ito a. maioria de met1·poi2. 

O SR. FERl\EIIL\ VIANNA como não é repu
blicano rwoeura. no cumpr-imen!o do seu cte\o·êr'",.. 
charn:tr o chore do podm· executivo aos limites 
da constituição. 

)las j a está. con l'enci.to que nKo h~ e~tc ox
ce53o de auto•·i<lado pessoal no lmperalor. Es
lavn intei!':l.rnonte enganado, e fa.z publico I) 

seu e n ·~·ano nas pab vras do no '"'e d 'pu
tado. -

O Sn. FE~Icro DOS SAi'tTOB; -Não m'; o~ viu, 
o~ niio neguei a existench. 

O Sn. FEnll.Eil\.1. VIANISA' -E' apenas o r0-
sultodo de uma monomania do d •pu lado pelo 

·Rio de hne ira. 
Não é muito que tivesse esta n:onoma.nia., 

ao menos jUJStifica-se polo 'I ue O';JYlU de todos 
os partidos, dos homens =• rJmmcm te~, p•lo 
q u~ le11 em papelS unportantes, em mamf~sto> 
os mais sinceros assignados por pessoas as 
mais respeitavei•. Factos seus nll:o l'.lm, porque 
felizmente não ó responsa;el do podec, nunca. 
O exerceu. 

Que lhe custa. que os descendentes dos Gl'l!-c
chos os democratas, os athlcta.s du repnbltca 
con~i'uerem uma mQnOmon.ia. '!sua sa"'s jdé:t.e 
da retractnr-se e dizer - sorão elles que tem 
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ra~llo. Não é de ~-stranha.r, t~m visto repu- 1 _E" este mnisterio apoiado por uma camara
blico.not. mono.rchr•!:J.•, tem Vl"to cous" me- tão adentemente, votll.ndo com tanta magna
lhor, . rers - repubhcanos. ~aque~l ;a talvez nimidade um orçamento tão e:riguo e tão pe
aeredtte, neste~ n~o, porque Isto nao se eon- queno em relação is necessidades publicas 
forma com a digmdaào de seu ca.rgo. · que nos promette e é c~rto, é inevitavol, abso~ 

OSa. l<'EL{CIO nos SANTOsdà um aparte. lutamente inevitavel o equílibrio d& receita 
O Sa. FERREIRA VrANNA não so. refere ao co':' a despeza, e ~e terà. um ~~do d.e fa.J:tar a.ol 

nobre deputado. . . Aquelle que tem no paiz I mais ~><gentes (r•so);_ este nunister}O 9-ue tem 
nma opõnião que muito o honra de um grande I o apolO por consegumte do contrlbulnte, da 
rlernoerata, tem nu.is raz~o p~ra.'ter susceptibi- ca.ma.~a d dos ftos. poderes 

1 
dotE:ta.do, que,. tem 

lida.de neste assumpto do que o orador. uma m epen encla pe~s~~ a o a a_prove.,_com 
. . . , . . . esta mOV1mento de optntao no senttdo de res-

Dizem que "'u~usto depot~ de ter sahsfelto tt·in,.ir a aueoridade do Iru d t _ 
toios os s~us caprichos, des•JoU duas eousas- d 'r "ue ,11~ fi . _pel"'! or, eme 0 ora 
a rav renci"" de nm filho dos Gracchos c a : q " ~ que supp:"~mtdo e por consequen
lisonja de um filho de Cicezo. Obteve-as e que- Cl'!- pede ao nobre p_restdente do sons~lho que 
rentlo olles ficarem Augustos, isto é, do par- •eJa com elle ~a. mM?r beuevolenct!'-, que tenha 
tido de Au~usto. este disse-lh•s: «Não fie · com .elle 0 maw; cartnho, q_ue ? detxc governar 
no >"osso papei. porque só ~•slm me potl·a' algumacousaalnda3u~ se)asoem bellasletra.s 
v ler os vosso. louvores.» em e bellas artes; que nao constnta na. dep~uperaçã~ 

a O orador é apenas um monomaníaco ugudo de suas fQrç~~:s, que 0 aconselh_e a que se ceque 
. . - de seus sabias, de seus arttstas, de seus a.s-

e <?hromco ; confess 1, .esta enganado, u~o tem tronomos. 
mais reclamações n faze~ .. senão u•na. e e ped1r . _ , . 
ao nobre presidente do conselho que nest~ go- A d,scuslao e adiada pela hora. 
verno coustitucional tão puro, neste governo da O Sa. PllESlDJllNTE dá a aeguinte: 
ca.mara dos depuhd '~ e do parlamento, nesta 0 d d di 26 d · A d lBB'> 
liberdade constitucional sem depreciação al- r em 0 a para e gosto e ~-
guma., nesta Belgica americana, nesta Ingla
terra novn, n~st() paiz do eystcma constítucio· 
nJ.l rep~asentati vo, não haja tamhe:n alguma 
exageração como succehu na Inglaterra, e 
como di~em que tambem acontece" ne. Bel
gic'a. 

Aprosentoção de requerimentos, projectos e 
indicações. ~ , 

2• pcn•te até ris 3 horas Pede ao nobre presidente do conselho que 
seja p~u.co severo para com o Imperador, que 
não o ponha inteiramente a margem, ao menos Discussão de reg_ueriment.os adiados na. ordem 
nessas questões da ínstrucção publica, dos mu- de sua apr.esentaçiío. 
5eus, da a.nthro'pologia ; deixe-o governar al· 
guma co usa mesmo para o entt·eter, arrefeça 
um pouco esta severidade .eonstitucional,porque 
deve ser um mau estar, uru. homem de tanto 
talento, de tanta. capacidade, estar reduz ído a 
um retabulo de parede, a. uma ca:leira fria, •em 
poder proferir uma palavra, sem poder dar uma 
deciseo. (.Riso.) 

O Sa. Pa:Esm·E~rz ; - Chaúlo attenção de 
V. Ex .... 

0 SR. FERREtR.I. V !.\~NA não ea là fóra da 
ordem, esta pedindo que se mantenha na pes
soa do chefe do podei' executivo algumu. autori
dotde. 

O Sa. PnnsiDBN'tl!l:-Mns V. E~. snbo que 
pelo nos•o I'egimonto não é parmittido nenhum 
ªeputado t•efet·ir-se á peJsoa do Imperador, 
· O Sn.. FERREiRA. VBJ><~A respond~ ao Sr. pre
sidente que não é pessoa, é o poder; está de
fendendo o ~eu pode!'; \3m receio muito mais 
que nestas circumstaneia~ elle sé aborreça. do 
governar, por que seda o seu papel inteira
mente a.bstracto, sem a~ção, sem e:s:ecugão; 
receia. que o r~duzam tanto que ello afinal 
nq ue reduzido a uma eotatu~ morto., e com isto 
perdem as instit]lições, por que o Imperador do 

··-.- Brazil não é o mesmo qne o rei d11, Inglaterra. 
Elle e pela nossa Constituição depçsitario de 
um poder esp ecial e privativo, o poder mode
rador, que lho dá alguma interven~ão, in
fluencia e acçiio. 

3• pa.,·te de 3 ás 5 hora.~ àa tarcle 

Continuação d~ 2& di>cu>são elo orçamento da 
receita. geral do lmperio. 

As ms.terias dadas para. o. 2• parte da ordem do 
dia 25 d&Agosto corrente. 
L~vanta-se a sessão á~ 5 horas da tarde. 

ACTA D.\ 5~• SBSS:\·) 1~1 2(l DB AGOBN Dlll i882 

Presidencia elo 8r, Lima Duarte 

SU~UIARlO. - Lcilul'l d01. :l~LA. RGela.m4~ll:o dos Sr.). 
Gc~niniano Gj,jos.- ~11'1Ditl;o.-T~. - Di~eurs.0:5 llol' Sr.s. 
AITlnso Ca~so Junior, Dianc., .Afl"onsa ·Ccbo Junil1r. 
G!lminbrJo, .A. do Siquéira., Doz:crra Cavaleanti.
•RI:.t:ETnA n nu D.\ on~tJI ou DL.\. - Apa·o.5cutaç~o do 
proj~cto~. ro')norimorttcu: o indÍI.'::\I}ÕQs. DiscLn·e:o do 
Sr. F~rrcir~. Yian.na..-l'l'!i'I.C!azu. PJ..nl'l: D" onDitv DO 

nr.A.-:-Contitlll:L~i!G di;l. ~:\ diseus:s5o do cor~a.rue n1o da 
rcecita. gera.L do Impcrio. Di~cc.l-so do Sr. U!ysso;; 

A's H hor~s, Í3ita a chamada, acha.m-se pre
sentes, ~· Sr>. Lima Duarte, Matta Machado, 
Ribeiro de Menezes., Leopoldo Cunhll., Vieira 
d·, Andra.de, Barão da Eatancia, Mac-Dowell, 
Eacrll.gnolle Tau:nay, Barão do Guahy, G(jmi-
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nia.no, Antonio de Siqueira, Cruz, Au~usto 
Fleury, Juvcncio Alvea, Theophilo, João" Pe
nido, Ratisbona, Almeida Pereira, Lacerda. 
\Verneck , Ribas, .Mano~l Carlos, C:lrneiro da 
Rocha, Espindola, Zama, Cantão, Vianna V:u, 
Aristides .Suiuula, lg11aciu Martin•, Prado Pi
mentel, Rodrigues J uniot·, Affonso Celso J u
n ior, Alvaro Caminha., Souza Qneiroz J unior, 
Ba.r!!o d:>. Leopoldina, Marli:::! Francisco, Prisco 
Par:Uso, lldefonso do Araujo, Fr:>nkliri Dori:~-, 
Olympio Valla:lã.o, :M..l'tim Franei.õro Filho, 
Alfr odo Chaves, Sinval, Barlio d~ Ca.ninde, 
Gomes de CastrJ, Alfonso Penna, Cruz Gouvêa, 
Pompeu, Canuu·go, Ulhóa Cintra e Candido de 
Oliveira. 

Compneccm, depois da chnnu1.do., o" Sra. Yaz 
de Mello, Blriío <la. Villa d:>. Barra, RoOOlpho 
Dant:~s, Ruy Barboza, Ferreira Vianna, Alcofo
t•ado, Gonçalves de Carnlho, Joaquim Ta. vares, 
Bezer.-.. do Menezes, Tar'!uinio d6 Souza, ~ 
dt•igncs Lima, José P ompeu, Rego B•r ros, 
B::.rlo de AroÇtLgy. SoQZa Leão. Henrique 
Marq ucs e Manoel Pol'tella. 
. A's H horas e 55 minutos, achando-s3 pre
sen~es 67 Srs. deputados, o Sr. presidente abre 
a sessio. 

Compareceram depois de ;~.b3rta a sessão o 
9iatd>. d11ntro da hora ragimental, os Srs. Car
valho Rezende, Fernandes de Oliveira, Seraphi
co, So.>ros, Maciel, Dàna, Passos Mirand:>, 
Andrade Figueira, Araujo Pinho, Abelardo de 
Brito e Cost~ Pinto. 

Compnrecent, fóra da hora regimental os Srs. 
Fr.ureisco Sonré, Duque-Es tr:lda Teixeira, T. 
Henr ique, Alves de A raujo. Silva Mafrn, Me
ton, Goncplvcs Ferreira, Rodrigues Peisoto, 
Am:~ro Bez'ort'll, Carneiro da Cunha, Pa.ulino 
de Suuz:>, F. ·Bclisado, BulM~s. Felicio dos 
S~nto!, Ulysses Vianna, Felisbcrto e &luza 
CJrvalho . 

Faltam com caua~ participadn, os Srs. Adria
no Pimentel , Castello Branco, J oão Ca.e~no, 
.Moreir!l. de Barros, Monta.ndon, P ereira dCl. 
SUva, Saluotiano o D~>soon: 

E' possivcl, por ém, que convertendo-se em 
lei o para.g rapho corresponden te, s urjam in
terprGt:tções que dependam da boa ou d:~. ma 
vontade dos e>:eeutorcs. Qu!l.nto a mim. c fun
<lado n~s luelhot·esnorm•s int .. rpretath•as, pa
rece-me •1ue nenhuma dif!'erenç:.\ .ha na e :c
press~o - equiparondo os ord' nados doa em
pregados d •s rec~bcdorias, a esta outra- e c! ui
parando os ordenados de to los os empregados 
das rc~ebedonas. 

O que peço a V. E" . ci qu" sendo 9\iUÍVJ 
lente a significação dcst·•s e:cpreasões eom·o 
quo m~ pal'CCC estar lambem de a ecõrdo a 
commissão . .... 
. O St\. PRESIDE~Tl!.:- A.cho que as observa

ções que o nobr., dcput:ldo está fazendo terão 
tuais co.himento na occasião de discoti•·-se a 
r~aeção do projecto de orçam!ln to da fu.
zend·\ , . 

O Sn. G:&mNr.~~o: - Pois bem, · ob ~<leÇ(l a 
V. Ex. e agua~do-me par<\ occasião oppnr
tuna., 

Eutr•ltanto, d esejo que fique constando da 
neta esta declaraçno : que o m eu pensamento 
p rimiti,•o c d~ Mguàt.a cnmnra, que votou a 
emendo~, foi que em TC > de- os cmpreg..doa 
das rec~i.oooori 1s, tique-todos os empregados 
d :s reeobcdoriils elo Rio, .etc. 

O Sa.. Ptu:stDl:NTE: - V. E :c. faya por es
ct·ipto a sua declarn~ão que •eró. mserida no. 
Mtl, 

O Sn . Gx:.tiN!A:iO:-Ob)deço e. V. Ex. e peço 
que me sejtl. for!lo cido um pedaço de pa
pel. 

Vai á. mesa a seguiu~ declaração para ser 
inserida na act:>. :-Emenda. ã redac~.ilo du pro-
jecto de or~.amen lo : · 

Ao§ i4. Em voz de dizer-se- oquipnran
do-sa o ot•dena<IO do6 entpregados clu reaehe
clorins aos dos empregados das allandogo.s
diga-se-equiparando-se os ordellados do todo3 
.os empregados, ele. - Gem iniano . 

Ninguem mais pedindo n palavra, é dada a 
a.cta por a.pprovnh. 

O Sn. 1• SJ:CRltl'.<.RtO di cont.a do seguinte 

RXPEO!ENTE 

Falta.m sem m usa participad'' · o• Sro. Al
meida. Oliveira, Alrooida Nogneira, Antonio 
Pinto, Bilrão <h An"dia, Coelho Campos, Con
tagem, Gencros·~ M~rqucs , Josó Marianno, 
P"ula. ~ Sou•a, Pereira Cabrnl, Perctti, Sil
viano Brand~a c Silva Maia . 

E' lida o posta. e_m discussão a acta. dólo ses•!ia 
de 25 àe Agosto corrente. 

Officio do mini1torio dos negocies d~ fazenda, 
do 24 de A~osto correnle, devolvendo compe
tentemente i nfornuwo o reqneritueuto om que 
D. Maria Ir.abel T~ive do Rego Be.rros p~àe que 
o monte-pio de 75$ rne nsaes, que percebe desde 
22 d.e Jilnho de 1866, &m vi1·tude do decreto 
legislativo n, 1307 de igual data, lho soja con
tado do dia do f•lleeimen lo d~ sua m tdrasllt 
D, Adelaide Candida Pires Teive, em 1859.
A quem fez a requisição. 

O Sr. Gen1iniauo:- Pedia pnlavro 
Sr. presidente, para au:tilia.do com a benevo
lencio.· de V. Ex. faz3r in~orir na aeta de hoje 
uma d eclar,,ção a r aspeito da. emenda quo tivo 
n honra de apresentar , relativa ao orçamento 
da fazenda n~ parte da despez:~.. . 

· Requerimentos: · 
Na redacção do projecto § 14, que trata da 

verba votada. parv. as reeeb )bedoriaa do I111perio 
. cst.á escripto (l<i): 

Eu r1ue tive • bonrJ. de otreret er . tal emendn, 
que foi vot:tü por graudo ma.ioria, tive, como 
ainda. agorá tenho, a.· idéa da que as ve.ntagen2 

. amparadas po•· elll' fossem definitiva.men ~e 
parti todos os empregados das recebedoriaa elo 
Rio de Janeiro, <la Bahia e de Pern=buco. 

V. IV.-26 . 

Dos moradores da cid"dc da Christifla, pro
víncia de Minae Gera.~s. ~olicitando · deferi

. mento a l'reteoçll:o do engenheiro C.ost.ard e 
outro para a oon e\ruc 9lto da via-farrea de Po11so 
AHo a Iiouradinho.- A' commiss!o cl.e com· 
m·ercio, industri?. e artes. 
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Os pnticaJltos da l'épartiç~o elo co~io .da 
prorincia de PeMlambúco pedmdo ser mdu1do 
no qu~dro dos ~mpreg~ doa effectivos da mesma 
roi'nrtlçltO. -A comnnssltO de pensões e· orde
no.dog. 

Vai~' iwprimir o eeguin~e 

.Prajecto 

N. 206 A-i882 

RellO[lá ~ §§ :1°, 2°, 3• e 4° do' art,. :f7 de 
lei do o~çament<> da pro1'itteia de Pe>"
Jtamõuco. 

As commi:asões l"llllnÍda.s de ~ssembléas pro
vinciaes e cmtstiluivão ·e poderes, se,ndo-lhea 
prea&nte o ~rojecto apresentado pelo Sr. de
put:.do Jose Marianno em sessão c!Q 23 do 
corrente relativam~nte á inconstitucíonalidade 
dos§§ i•, 2•, 3o e 4• do art. 17 da lei n. i713 de 
28 de Julho de i882, da província. de Pernam
buco, 1lllo de parecer que devem ser .•?optados 
como lei olil arts. i' e 3o do mesmo proJecto. 

Entendendo embora que as attribuiçães con~ 
cedi<las .no o.cto aàdicional ás asaamuléa• l'ro
vinciae~ precisam aor ·:o.mpliadas e que o. lQt do 
Si de Outubro de :1835 deixa de corresponder ás 
necessidades actQaes do pa.i.z, as cowmissões 
julgam de seu dever oppor-se a que a.s ~ssem
blóo.a pro"rinciMs in"Vo,dam >B a.ttribuições 
do pode~. legislativo geral, ost.abelecendo im
po•tos inconstitll.cionaes !Wbte o c:olU!wno de 
mercadoria& importadas nas provincias. 

Oa topico• d& lo i a que se refere o projec ta 
lilO oo 898'Uillt8Si 

Art. 17. Impostos de consumo : 

§ i.• 3 °/o de tOdo o geitero Oll. Al'tefa.c\o de 
produccão nacional •. que fó~ introdu2ido tU> 

provineia. para consumo, com excepção do oleo 
ae ricino. o fumJ e 5608 preparados, que pa
ga.rllo 4 • lo do seu valor ; ficando isentos de 

. CiU"lquer imposto a carne de xa.r9.ue, o sal não 
rofinir.do e milho, o feij&:l, a farrnha de man-
di(J(!a e o gru!o em pé. · 

!I 2.• 10 .•}. addicionli.es a.os direitos geraes 
cobrados na alfandega sobre as mercadorias, 
genei'Oii e arte factos estl'ltllgeiros, introdu%idos 
para o consumo, exceptuando-se prélos, typoa, 
tinta e papel para. impressão, assim c~mo sola 
e couros pl'Bpal'Rdos para as ot!icinas da .pl'O
-rincis, ca.rné da xa~que e gado om. pé. 

§ 3.• 30 °/o a.ddicionaea, na mesma confor
midade, sobre ca.l~a.dos, ronpn feita, collari
nhos, punhos, peitoe de camisas, ceroula•, 
chapéos, 'rin&gre, cal, obra~ de sclleiro emir
cineiro, YÍnhoo. finos, cerveja 9 Oll.lt'OoO bebidas 
alcoolieas ou fermentadas, joias e a.r~efaetcs de 
ouro, prato. ou i.mitsçio, armas de fogo , pol
vora., kerosene, farinha •le trigo, cartll! de 
jogar. e psrfomuiaa, exoepEuadaa os "Vinilos 
comn:iull6, qne pag~Lrão 20 •fo. 

§ 4 .• 50 réis por metro de tecido de algodão 
bra.nco, sinüla.r ao · fabricado na. \)rorincia, 
80 roÍil pol' OtlCCO de algodão e 20 re~ por S&CCO 

de e&llll'"· 

Nênhum do.a pAragraphoa tra.nsel'iptos estã om 
h~1·monia. com o cat~belecido nos arts. tO e H 
do acta u.dJieiona.l, senc!o de notar que todos 
elles têm contm si 11 lettra exp~~s.a do art. i2 
do mesmo a elo. 

Quanto no art. 2• do projecto, o.ij commiseõcs 
julgam-o disponsa.vel po1·que.n materit~: ~elle 
contid:. faz parte do art. 20 do acto add!c1ona.l 
que~aubordin~ a revogação das Leis em questão 
ao· e~a.me " ú. determinação e"presS& dD .poder 
legislativo geral, doutdna esta que tem.aindo. a 
seu favo o art. 8' da lei 'de i2 de Maio de f840,. 
o aviso de 28 de Julho 'da 1841. 

Re•ervando-sG o direito de propo~ as modm
cnções que o deb~to e a sa.bedorin da· camara 
lhe sngge irem. as:C!on:un~ões apresentam o 
$eguinte 

Projecta 

Art. J..o Fica re\-ogada a lei pro-vincia.I n. 
. i7i3 de 28 de Julho do corrente anuo, da pro
. vincia d~ PoJ•nambuco, na. parte comprehendi
da nos §§ i•, 2°1 3• o 4• do art. 17, por conter 
maleria iBconsli\ueionnl. · 

Art. 2.• Ficnm rovognd~s a.s disposições em 
contrario. 

S. R. -25 do Agoato de 1882.-M artim Fra n
cirea luniar.-Vianna Va::.-L'eand'I'O Ra
tisbona.- Be.;orra Oar,cdcanti.-Jose Ma
Yianno. 

1882-N. 205 

2• SESSÃO 

Projecto 

Revog:J. O$ §§ 1•, 2>, 3• e 4• do art. 17 
d~ lei do orçamento da provincia de Pernam
buco. 

A a~~semblêa ~ral resolve : 

Art. i.• Fica revogada a. lei. provincial n. 
i71.3 de 28 de Julho do corrente anno, da pro
víncia· de Perllambuco, na parte comprehéndi
d"nos §§ 1•, 2•, 3• e4• do art. 17,. por conter 
mater!a. inconuitucional. 

Art. 2.o Ficatn igtnlmente reyogadas as leis 
dAs Jllaia pro"Vi.ncia• do Imperio, na parte qu~ 
dscretam impostos sobre a. importação de gene
ros nacion~es ou estrangeirca. 

Al't. 3.• Ficam 111V0ga.da.s as disposiçi!es em 
contro.rio . 

S. R.-Em i 7 de Agosto d<~ i88~.-J osd M a1 rianno. 

E' lido posto em discussão e a pprovado sem 
deba \e o .segu.in~e . 

Parecer 

:1882-N. 252 

2• SE!>SÃ.O 

E$l;oça de um pla~to de viação geml do 
Imperio 

O eng<~Dheiro Joio Ramoa de Queiro~ ofl'erece 
a esta .aug1111ta · ~ o 4'EebOÇll de um plano 
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de via~ geral do Imp~rio., por elle organizda 
êm i874, e espera oue a enmara lhe dê o <I~<· 
tino que :r:nais contêniente entender.· 

No momento em que occupa a. attenç.ão do 
paiz a solução mais racional de um plano de 
viação que tenha por :fim ljgar eo.\l'e si as pro
vincias no elev:tdo intuito" de melhor garantir 
a união -e integádtJ.de do Imperio e a segurança 
de !1113.8 fron \eiras; quando à uma q ue•tãü q ne 
dove · oecupar seria.mente a att.enção do parla
mento o desenvolvimant.o ·da. viaçâo ferrea gue 
tanto ha. concol·rido já para o p~ogresso do paiz 
pela· e:xpan~ão de · suas forças produ~ toras ; 
quando, finalmente, da fi1>ação de um plano 
de viação geral dependem as concessões de fcr
J'o-vias, que se est:\ constantemente a solicit~r 
do governo e do padamonLo, quando dep~n
dentlls. de garantias do ,iu~og pelo Estado, o 
trabalho apreseo~ndo pelo Sr. engenheiro 
Ra.mos de Qll.Biroz não póde d~ix&~. de ser um 
au:tilio pelas infor=çõea c dados que enc~~r:t, 
resultado de um estudo feito a&bro A cart~ do 
lm)}erio. · · · 

Assim, pois; entende a commissão e l'equer 
que seja. publicado no Di<tl"io O fficiqJ. 

Sala das com missões ern 25 de Agostl} de i882. 
-!.Pompeu.- 8oa1·es. 

· Os docum11ntos a. quG se refere este parecer 
acham-se no fim. deste wlume sob a letr..._ll. 

I 

São lidas s vão ~ imprimir as seguintes l'e· 
dacções: 

N. 42 A.-i882 

Rertacção da emenlia ao pro~to-r;. 102 de 
1882 qfferecôdapelo Sr. Jose Mariamio. 

. A assemblcia geral resolve : 

Artigo uni co. E' a<ltorizado o governo par 
mandar que seja. adn:úttido a matricula na es
cola. de marinha ou no collegio naval, indepen• 
denternente do excesso de idade, o estudante· 
:r.hnoel Henrique O..rdim Junior; retogadD.$ as· 
disposições em ~antrario. 

Sala da> comruiss<ies, em 25 de AtpsW de 
f882.-Affonso Oe!M JuniJir.~Leupoklo çl~ 
Bulhões. 

Rerlacçt'io elo PNjgcto n. 102 de 1882 

A' Aasemblcia. G~a;l Res()lve : 

Artigo Uni co. E: a.utorizado.o gov~rnopara 
·mandar que ssja admittidJ á matric~l.a na esco
la milibr à<J Rio Grande do Sul, independen. 
tem. ente do e:tcess~ de -idade, o ·a1fel'es .dos. 
batalhão d' infanto.~ía, José Au~to G:romwell • 
revogadas as disposições em contrario. ' 

Sa"la d.as commissõe.l, em 25 d.e Agosto de 
1882.-Aifon$0 Celso Junior . .:...... Leopo!áo M 
Bti!hõcs. 

Iledacçúo da. elnCllda ao )ll•ojeclo 'n, t02 de 
1882., offet·ecida pe!o SJ-. D;-. J:osé J{ à-
t•iarmo. · 

A a.sbombléa gual i'_!!solvo : 

PR.01~CT0 

Art. :1°. E' autorizado o governo para. .man
dar que seja admiltido à matricula em qualqu~r 
d9os faculdades do imp~do o estQdau\e Manoel 
·Caetano d~ Albuque~q ue MeU o, dispensando·Se· 

· )lhe p&ra .esse fim a idade exigida. pu1·lei. 
n. 42 .i A~t. Z. Revogam-ae ao .disposi~õe~ . .em ~on

. · tra.r~o. 
Redacçüo cl" 8• discussão do projecto 

de 188"2 

A assemblea geral resolve : 
1\.1'L f_o Fica o governo auto1·i~ado ~ con

ceder ;i. companl•iada estrada de ferro d .. Bcchia. 
ao S. Franci~co jWivilGgio du1'an tG 30 aunos 
para mn ramal da milsma estrada que, pnt'
tindo da. cidade da Abgoiuhas, v :i. te l'IUinar na 

·povoação do ·Tin1bó, [JroViilch ·da Bahia, res
peitadas todas as cond1çõe• do decreto n. 1290 
de 19 de Dezembro de i&53 e especialmente 
a condição 32~ do referida decreto, que ficará 
pNvalec~ndo par.~ ·o ro.mal o. constr11ir.!L!l ,1110<10 
a. conservar pam o go.verno os direitos que jà 
t~m.e coru os pra•.os Gstabelecidos pela .re.fe
rida condição, os .quaes ·começarão ~ correr 
para o ramal, desde que fór. este entregue ao 
trafego. · 

Art. 2. ° Fica. igua.hnente autorizado o go
vernu a. conceder . a garantia de juros de (j •f o 
para o angmento do capital necessario atõ ao 
ma.ximo de 3.000:000$000 para levar a eft'eito o 
refeddo -ramal. 

Art. 3.• Revogam,ae ns diBposiçüoo_ ero con
h'ario. 

'Ssb das N>lilrnÍosÕP.8.P.lll.25·dc -~osto.de 1882. 
- Bo~a·(io GMI>y.- Felicio dosSan~os.~ 
F. Belisa~ia. · 

S.>.b .õas .cornmissões, om -25 de Agosto de 
iSSZ.-.Aif~nso Cetro .ltmior.-,...;Lsop~o -de 
Builvics. 

JJ.edacção do [!l'ohclo Jt. 185 A, de 1882 

A·assemblea goralresolve: 
Art .. Lo E' o f10VBrno autol'i~ado a <l<lntat• ao 

lente catbedratico d~ faculdade da mcdicillll 4io 
·Rio.da Janei~o. conselheira "flr. -Francisco .José 
do ·Canto e Mello C. slro Mascarenhas, para o 
e !feito de ser jubilado com todo• oo vencimentos, 
os 14 11.nnos r1rro -servi11 comó proparstlo.r do.s • 
li~õea de -ehimica e toxicolo~is. 

Ati. 2.-° Ficam r~1·ogad~s ns disposições-em 
cont~ario. 

Sala do.s coll10lisaões, <Jm 25 dG Ago•to dQ 
!88:2.- .Jlfons~·Celso .Junio;·,-l-eapoldo rie 
Bu!hóes. 

Rdacçüo do projscto " .. f !)R dP. .:!$82 

A assemblea gei'al.re.solve : 
An. í.• · Ficn .a .gov''~no .au tol'izndo. a cooo~

der.ao conselheiro Joiio Josó ,Fe~eeira ~e _Ago~ia1·, 
len\e da 2~ ~dell'a do 3° anna ._d;. Jaculdadil.d~ 
direito do Recife, j ubilaçãJ .com ,todos ~ -vqp
cim<Jntüil qu~--~tull,lmen.tep~~be. 
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Art. 2. • }'icam revog11bs as disposiçõés em 
contrario • . 

S..la. uao corumisoõJs em 25 de Ag-osto de 
·i882.-A((rmso Cqlso 1unior.- Loopoldo de 
Bulh!1as. · 

O Sn~ BE7.E!UlA I>~ :h-h:N&ZBS, pede diapensa 
de impressão para a redacção do projocto o 
emendas que tta.te. da j11bllaçlio de l entes. 

CoWiult&da a Cillm .. ra é approvado o re'l.ue
rimento ; e postas a. votos u reda.cções são 
approvadas para. seram remattidas ~ao oenado. 

E' lida a redacção n. iôi B, de 1382. -
Emenllas approvltdas · pela camara . dos depu
tados à JlrOposta do governo q U 9 n:<a ~ despoza 
do minuterio da. faz~ndn para o exercício de 
i882--i883. . 

rubriCJ. da despeza dn lei do orçamento não 
pode ser carialmente t~pprovado um decreto ..• 

O Sn. PRESIJ>ll:NT.I!:- Isto'IÍ j:i. materia ven
cida n1. caroam. 

O Sn.. D!.\N.I.: -Pordã:Q; ou não catou. tratando 
da ma. teria em si, estou tratando· apenae da SUl\ 
classific:<ç.io. Entendo que essa. emenda eatà 
mal classitica.dn, pois não se trata nell:>. d 1 ~crba 
alguma de despeza, que não •o1'•·eu alteração. 

0 S11.. I'al:Stl)l!!NT:t:-Mas o que esti 0111 dis
cussl!o é a r edacção do projecto. 

o Sn. AFFO>!So· Cl!:L~ JrrNron:- Peço ainda a 
palavra. 

O Sn. DIANA:- Estou pedindo que ae deata
que essa. emenda. do orça.men to para forn1ar pro
jecto em separado. V e bem V. E:s:. que é qoes\ão 

O Sf"· AfFonso Celso Junior de redacção. · 
deve uma explicação ao seu nobre collega, Eu quizera. que V. E:s:. me e:s:plieasse com~ e 
deputado ·por Sergipe, :úe>peito das observa-. que s~ concilia, como ti. que se combina a ma
ções que S. Ex. feuobro a redacção do orça- terh referente a att.ribuiç~s alfandega.rias 
·mout<> do. fuzonda. S. Ex. s•be quo ecgundo o. pUl'l> e simples~nonte, aem desp~za no-va, com ao 
disposição regimental, a eommiasiio de redac-· rubric1s d• d~sféz 1s doorçamenta à~t f~z9nda; 
ção não temattdbuição para ampliar, restringir eomo é pos~ive . appro.-ar-s~ um doere to do go
ou alterar :.e emendas approvadAs pela· cnmara. ·verno em um:. s1mples robrtca.da despeza . Isto 
(Apoiados.) Estas emendas vão da mesa a não é curial é IU!llultuario, e portánt'l, requeiro 
comminão e a uDieo. attribuição desta <i ·dor- qne volte a eommistdo o porjecto d~ reda~, 
lhes:> devida íórma ; portablo, tendo passado para delle · des~ntr!lnhru.·-se essa emenda, qo.e 
as emendas do orçamen!o sem o adjectivo que conltituirà projecto em sep~ra.do, v isto como, . 
o nobre deputado quer a gol' a introduzir, a com- Sr.presidonte,a ma ter i~> pracisa ser ampbmen te 
missão no a.e\o de redigir essas emend'" não discutid .. là no. s~nndo, urna ve:c que .níio o foi 
pedi~ afastar-se do que foi approva.do pela M- nest .. ca.s~, porque f~i a emeuda. apre•entada 

. ·ma~. O Mhre deputado tem o direito de fa.zer de Mrpre:a; e, a.i.Ii.da ma,js, essa emenda. cn
o quo fez, a commissiio e que não podia imi- :tertada em uma das rubricas da despeza do or
lll-o. · çamento da fuendll. não se adapta ao syatema, 

A emenu votada. peb cam~a ó a s>~nte o nem tom paro· osta :mo. clnesificaçiio e'tpli-
LÇ. · · cação alguma. a não s~r a sorpreza com que 

S. Ex. quer ngora que antes da palavra- foi apresentada e votada. · 
empregadOil-inclll!!.-se o adjectiy!J-IOdos. , o sa. P.n:cSlD.EliTE: _v. E~. mande 0 seu 

Levantou-se ape!lao pa;ra e~phco.r a S. E~. requerim~n!o. 
as ra2ões por qne nao fo1 mclmda pela. comm1s- r . 
missão de redacçio o que S. E:o;:. quer;a.caan no O Sn. DIAN.\ : -' ou mandal-o. 
seu alto eriterio decidirá si é conveniente ou 
níío a emenda donolx-e deputado. 

O Sr . . Diana :- Pedi a ' palavra, 
Sr. pre~idente, pará requerer á camara que o 
projicto de redacção, que ISO discute, volte á 
l'<!spectiva commi•são par~ destacar~se "' 
em~nds. relativo ao decl'eto de 2i d ~ Outubro 
de 18i8, e constituir-e~ ·com ella um projeclo 
e111 separado, •~ndo sob esta fórma remeuU!a· 
a.o ~énado. . 

Funda-ae esl~ meu raqnerimenlo no sa~inte: 
Em primeiro logu esta emenda não teve dis

cussão :.lgum:>., quando encerra mataria m'lito 
gr:.ve, qne foi debatida e estudada n·o c·onselho 
do .estatio, e sobra a q_ual l\ secção dG fa.andll 
do mosmo conselb.o enuttiu parecer, 9.ue serviu 
da base ao decreto expedido em to de Jul ho de 
i881,relo então miniatro da. fazen!la, o Sr. con-
sQ}betro Sa.miV&. · 

Em segundo log-ar. a mate ri& do decreto de 
1878 :nã:D se coaduna. com o · orçamento da.des
peza, cuja rada.cção se discute. 
· 'Esse decreto de 1878 tr~ta de attribuiç.ões 
&duane[ras "onferida. :it< mema do rend•; d~ 
Antonina e de Pelotas. · · 

OrG., plreee-m~, Sr. ~re~idelltê , -que em uma 

E' lido, apoia-do o posto conjuntamente em 
discussão o seguinte . . · 

c Re'1.1ieiro 'luo volts a commissiode r-edac
çll:o o projeclo- par .a. destacar-se a. emenda re1a.-
tivl1. :10 doc~e~ de 2i de Ou~ub~o de 1878, e 
co!lstituir~se com ella projec~ em separaào.
Dtana. 

O Sr. Aff'onfilo Oelo;;o Junior 
diz '}ue, muito melindroso em tudo quanto dir. 
respeito ?.O des~mpenho de oeus deveres, corre
lhe ainda a obrigação de dar alg umas explica
ções ao S3\\ nobN runig'o,dis lincto deput~do pelo 
Rio Grande ilo Sul, 

Os àeveres ,da eommissão de redaeçã:o ln tão 
prescriptos expressamente por d isposições re
gimentaes. Depois de ap\>rovallas aa. cmeodas 
pela casa, são estas enviada$ :i commissão; 'iUe 
tem unicamente de da.r-lhe1 a. d~oida (ór-ma : 
ó esta .a. positiVB. axpresslio do regimento . · 
(ApoiarJqs.) 

Port•nto, a. commtaSRo n!~ · pódc alterar, 
não póde restringir. não pod" di!SclassiliCllr 
disposição ~lgum~ . 
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Ora, a emenda de que s~ tr :ta foi appeovacla 
o, eonsaquantomenla,. NmoUido. :i. commisgão. 
Esta não poà~ri• fazer mais do que f;z, não 
pod~rh. senão incluil-a. n) loglr competente, 
isto é, no lagar qu.o ·tinha sido indicado pelo 
proponente da mesm~ cmend.t. (ApoiOJlos.) 

Si houV"e chssifica.ção má, nenhuma respon
sal>ilidnde e~~.be à commissão da rod:>cção. 

O orador, pcrém, exprimindo uma opinião 
individual, entende que a materi~ desta 
emenda deveria figurar, nlio em projecto doa
entranhado, e sim nas disposições geraes do 
orçamento. 

Seria este o modo de conciliar ambna ~~ opi
niões ; não só se attendia ·:.t opinião daq uclles 
que entendem que .A emenda d~ve constituir 
pro;ecto desentranhado do orçamento, como 
ainda ~pprovnva-se nas disposições geraes o 

• acto do governo, cous~ que se tem feito muitas 
e muitiasimas yez·~.s; ser1a o modo C(lnciliatario, 
q,ne resolveria tod3s as duvidas a. resp-.i.to. 

Portanto, d~ndo esta explicação, quer apenas 
tornar patente que a. commi.Ssão de redacção 
"tem cumprido c procura sempre cumprh· os 
seus de\Teres. (M"uito bam .) 

O Sr·. "GeJU.iniauo G6es : -
Sr. presidente, quando pedi a palavra a V. Ex: 
não tive par ubJ?.eto 1 nem pol' 11gelras sombras 
no meu espírito, duvidar da le:l.ldada com que a 
nobre commissão de r;odacçào ex:eeuta o seu 
trabalho. 

A minha qu.~atiio VCl'S~ unieo.mcn t~ sobre o 
pens~mento mais ou menos lar«o que se poderá 
dar à emenda que consta do § i4 da ~i da orça
mento no·periodo de sua e:s.ecuçiio. 

Ahi se diz: {Lê.) 
Eota. e!"enda a e ptopüc a um ftm j u•to, que é 

a equ1paraçiío dos ordenados dos emp~egaclos 
das rccebedorias aoa.das a.lfandegas. · 

Mas, podendo succa:ier qu~, por. falta de uin 
:>.djecti"Vo, positi;;ilnlo mais o pens~mento da 
lei, ap~areç~m interpretações que venham dcs
vhtuai-a. c desvia].,.. <lo sou fim, <Hl entendi 
que devia off31'.Jcer urua emenda salvando o li
mite, o peusamento claro e decishro do artigo 
votl\do, de ÚJ.odo a uão tei· applicação dív~t·sa 
d~~oqtl_ella quo exigem os termos o fim que d~
ter<XILD.OU sua proposttura. 

Ora, quando digo, os empt"clgados das rece
bedorias do Rio de Jf\neiro, Bahia e Pero~m
buco, tenho posto um limite ao meu pensamento, 
~em que es;e limite s 'ja um» excepção, o o. a 
envolva em relação ao numero dos empregados; 
tl'llta.-sede torlo~. 

Assim, por G:mmplo, hi\ na alfa:ndega. um 
empregado chefe,.quB se ch=a inspector, e na 
l'ecei.Jedoria ha· um empregado chefe, que se 
chama admini .ll'ndor. 

Poder-sB-ia entend l r que, nlto s~;ndo d1 
igual denominação os log~res de inspec tDr e 
:~dministxador, as vantagens que procurou am
par.lr o § i4 da lei do orçamento não tlõd1m por 
modo algum estender-se ao administrador, 
quando estes dons empregados acham-se intei
ramente ligados enke si por accentuadas ana
logias 'I (Apoiados.) 

Por conseguintea emenda não póJe.sepa~ar 
. o MministradoJ.> da r-3cêhedol'ia d ?· inspect? t" da 

alfandega, no l'onto de vís'a do ordenado.( Apoia
dos.) 

Temos tombem uma outra classe de cmpra
ga.àos nas recebedor ias, onde não sz encon tr~
rão relaçõ3s de identi<!ade, mas que realmente 
estão em vivas rebçêies de analogia, a cbsse 
dos ~.onfer~ntes e ,.. dos lançodores. 

011 confel"entes revistam e examinam os ob
j ectos, conferem qualidades e peso, etc., en
tretanto que os lançadoras das r;cehedorhs ex
n.mina.m, verifica.m e conferem c~sas c mais 
objectos, sobre que devem lançar o imposto re
spectivo; cOnQeguin t~ m<ln te devem ter ordenados 
iguacs. (Apoiados.} 

O Sa. PRl!lsm:tNTE ::..o que e~tà em diseus
•ilo. é o rcquerimenLo. 

O Sn. Gll..ulNt<I.NO : -NesLas condiçõe• e jul
gando-se com enetidão as cousas, a·omenda 
votada em nadl prejudica a idél'. capital do § 14 
d~ lei do orçamento. 

Desejo p6t• conseguinte que V. Ex. consnlt<l 
a camara em ordem a ser approva.da a inserção 
no logar competente, qne !'retendo, do adje~tivo 
-todos. E creio que nestl parte a commissão · 
não apres ~n ~ará duvida~, como acabo de ouvir 
de um de seus digaos membros, certamente 
porque aão ha alt.er:~.çlio do pensamento prin
cipal, que se acha. garantido pelo fim especial 
da emenda. (Apoiados.) 

O S:r.-. Daque-Estrada Tei
xeh.·a diz que o deb~te suscitado sobre 
esta questão tem mostrado a sua magnitude. 
Dolll! distincto• membros da maioria tem opi
niões contradictorias. 

O nobre deputado pelo Rio Gnnde do Sul, que 
impugna a collocaçlio do :at·Ligo, requer :1 suo 
retirada para figurar como proj e c to ew sepa
rado ; o nobre membro d:i. commi••ão de redac
çã.o faz uma con'cessão em parLe, admittindo. 
que realmente o artigo está. mal collocado, 
como se acha, e deve ser levado para u dispo
siçõe• gerae• do orçamento. Destas duaa opi
niões em contra~io resulta uma. these ~oral
mente aceita, e 6 qua o artigo ostci. ma.l colloca
do, ponto sobre o qual estão de accor4o os no-
bres depu13dos. · 

Si o orl\dor an...,.lys~t· a ma te1•i~ do Mtigo, 
ooucordará. com o nobre deputado pelo Rio 
Grande do Snl, porc!UB constitue mataria espe
cial,,tra~ augmen~ d~ despeza, entenda com a 
orgaui~ação de uma repart1ç.ão fiscal. 

Est< questão gra vissima ptl.ra a p<·ovincia do 
Rio Grande do Sul, do alfandega.mento que se 
projecta na cidade de Peloi.as, nunca foi objecto 
d~ disposição legishtiva; ficou· Glltregue ao 
prudGnte arbítrio do governo, visto como s~ 
trnta d ~ .materia puramente administrativa.. 

De conformid.tde com este pensamento, que 
ao orador par~ce muito cm·ial, o ex-ministro 
da fazenda, o Sr. Silveira Martins, por acto do 
poder executivo, conso:grou a id.éa da que \ral.-t 
o artigo em discussão. 

O successor da.quelle ministro; usando da mes· 
m~ attribuição, dentro da esphera do pOder 
e::s:ecutivo e tendo o01·ido o conselho oe estado, 
revogou este acto no ponto principal. 

Portauto a. camura fica i.nformada de. qu.e a 
mMeria tem sido consider<>d» por uns e outt·os 
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ministros,po~ piltrooinadores oo. adversarios th 
idéa, como da competeucia do poder cxeeutivo. 

Agora, porém,, chama-.se a competencia do 
poder lcgislatiro, o que im)Jorta uma perturba
ção no jogo das attribuições que entendem com 
os interessas fiscae3, cujo jwz competente é o 
poder e~eclltivo, pondo em pt·a.tics as gr~nde_s 
thescs .genericas, voto.das pelo poder l egisla-
tivo. . 

Si a cam•rn adaptar o precedente de decidir 
sobro estas ·minucias administrativas o deere
iar o alúndegament.o daquelle pont.o fiscal , 
da.ri despacho ·a.té de alfu.ndegamento de tra-
piches. . 

Espera, portanto, ouvir a opinião d·a -illostre 
cowmissíio sobra.a collocaçllo e redacçl!o de tM· 
dída tiio importante. 

« R-;queiro que do projec~? s~ destaque a. 
emenda relativa. ao decre~ d~ 31 h Outubro 
de i878,p1ra. cons~itnir projscto em s~para:lo.
Diana. >. 

O requ~rúnento ·.o apoiàdo o ~ntr• om .dia-
cussão. , 

Não havendo quetri -pedis~e a ~:nlavra,é encer-
rada a discussão. · 

O Sn.. PallSIDJilNTE :-V pu submett~r á. V()
t!lç!lo" redacçilo do projecto,1!alvas as emendas. 

O Sr. J:~.na.cio ·Martins (pela 
crdem) pergunta si a approva.çiio do roqueri
lllentó do nobre depulado pelo Rio GrAJ:\dO do 
Sul importa' volts.r .. o prvj'leto á. commillslo, por
que nesse ea.so votará contra o requeÚm3l\to 
para não saerific~r a. approva.ção da Nc!acçi!o. · 

O Sa. PaES!D:E:-ITE respond9 mga.tivamente. • 
Posto a. votos, o projeclo é a.pp1·oírado, sendo 

rejeitadas as emendas e o requerimento. · 

}'R.lME!l{A P-Al~TE DA OR.DEM DO ·DIA 

O Sr. An-tonio· de .Siqueira:
Nio·deoejo nem.'po~so entrar a"ora, no momento 
em quo se discute a. red11.cção do orçamento da 
fazeJlc!~2 ll& questão da saber si é jasta ou não 
a dispos1ção do decreto a que te reiere_a..emenda. 
Entr etanto, para a commisslo de orçamento, ha. 
um ponto importante ncst' debate, e . é a do Apresentaçã'.o de roquerimentos, projecLos c 
passagem mais rapid3 do orçnment.o da · des~ indicações. . 
peu na outra. ca.s:1 do parl:unent.o. "Restrinjo O Sr. Ferreira. Viàuna come~.a 
assim, u mais posai ..-e!, o ínlero~se <la. commis- a.gl':ldecendo aos nobres deputados, que tinh:\m 
siio .nesta questão, e é, repiiQ, facilitar a pass•· pt-ecedeucia na .intscripçlio, '\graça. com que Ih; 
gemdo orç:l.ln~m~ da despe~:J.do ministerio da concedorllm a ve~ qne lb.e·s pertencia, pat•a 
fazenda.. Nestas condições a commiasiio -aceHa npre;;enta.r e f11ndamen~a~ nm project.o de lei, 
o requerimento do nobre deputado pelo Rio que entende com os mais importantes interesses 
Grande 'do Sul. · pelitico3 e administrativos do h:st9do. , 

O S!t. I GNACIO MARTINS :- .Approndo 0 re- De mui~ tempo pensava e medita.va. sobre a 
querimento, o projecto voltR á commissão 0 não necessidade de firma.r b~m as preroga.~ivas con· 
póde ser approvado. · etitucionaes dos poderes e est~do~ ind.~pendentes 

qne a coustitnição cr~ou-mttnicipio, provinci::~ 
O Sa. A~"l''NtO 'I>E SrQUJun.\:- Nilo ftillo em e naçllo . · 

o project.o voltar á -commia!lo·; o que digo IÍ qne Diz quo a obra paciente e lon""'- da in\•asllo 
. a comm.isaão approYl> a. separação desta. emenda o- . 
"' eií · d ""'d. - 0 b d destas poderes, .zar<>nlidos pelo o.t"t. 7:1 da le1 
-... u oupprova a em-.- •scuesao. no re e- faudaruenta.ldo ~stado, consogu.io, com granda 
pulado pelo Rio Gr&nde do Sul póde tneijwo r i · 
o.trerecer ... urna. emend~ ao seu proprio requa- <lotrimeoto da tberdad! pub ica e da prospert-
rtm.eato. dado o doaenvolviment.o da ri,Jneza. uacion~l, 

· annulll11' de todo a acção do poder municipal o 
Portanto, repito, a COinmi&~iio não tem qne obliterar ~ inllaencia salnt-~r o b3nefto!i. cl,t di

dar parecer sobre a vantagem ou desvnntagem visão dos poc!orc~ Q da. a.dminiatt·a~.ão peculiar 
do decre~, cujo numero não me lembro, ·mas que n cada p1·oviuch1 cnlle na g-erenciados sc1ts 
<jue foi approvado como omen~a., e limila.-sJ a negocias. 
aceitar a separação como medida para C>teilitar Es~ ob••<> de invasão, dir. o orador, esta, pó
a. passa.gern do orçamento !I& outra. casa do de- se. dizer, Ccita c ,c.,ncluida ;. lls município$ 
P?-rlamento. ' desa.pparoceram, mal ae sento a sua vitalidade 
OSrA.Bezet.~J:'a. Oava.lca.nti :- nos comícios eleitoraes, nos actos preplr.,~

Como membro ·da commisslio de orçamento IIW rioa das claiçõos · c em a lguns encargos de na-.. 
obrigado ·a d"-cla.rar que )lOl' JUittho. parte nüo toraza. gor~l , qtte c~bam :J.OS vet~s!ldorJa. · 
aeeit lO alv.itre que acaba de ser lembrado om Qaem pe;corre~, como f e?. o orador, 1l. l egisla
nome da commissão, por ter tido ha. pouco• çffa do.& difforentes pravincias da Imperio, en-

. dias, occasi.ão de pronunciar-ma contra uma contr!lr:i, com· sorprJza., dis?osiçõJa inteir~
pretellçllo semelhante. mante "dmini•tra\ivo.s , ·o suppricnindo a inicia-

Quando so tratava de votar 0 orça.men~o da tiva. municipal, 'lu e a. lei ào l' de Ont11bro de 
agr.iculto.ra dous·nobr~ deputados quizeram 1828 lhes con~de~. . · ~ 
eeparar da.quelle orçam~nto, depois _de votado Em 1869 um illa7tre de pulado, que e11Uí.o se 
em 3• discnaaão, um ac!ditivo pe,llls'mesmas ra- · :'cbava.na p:o.sla. õo lmperlo •. apresl!_nlou um pr~
>Õ6& ; pronunciei-me c -votei·cóntra ; portanto J9Cto que pa .. ou. om dans <!tscu""?os, no sentt
·não .po8110hoje votar em ·sentido inverao. ~cho I do de m~l~or firmar a. competenct~ do eJ•'?en~ · 
qu~ o que·-pasaou 'em3> di.scu~dev~ ncar en- to. !nnnretpal. Desde que :-quelh ohsttneto 
glo_bado no ,projecto ~ (Ápoiadõs.) · ~ulrstrodcr.:o.u a pasta, opl'OJ ecto ficou esque-

1 

c1d<> uo& arehlvos. · · ·. . 
G ~· niana:-"P.~ço ,pa1•a substituir . A•· uaembl~• provinciae..tambem ·a~ q~el

do r~q0er1menl0 qn<> mana~l por ·eeté Otlb•O (le) ;:s.m d-e, pura.lyara quo. l!Offroai ·om .SUtl 1\CÇ!io_, 
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na. i!.darinistr11ção de seus negocios, do deie- \ dósse mais prom.ptos result&dos, pr~ispõe os 
gado do governa e do proprio governo. e.< piritas :i racon'luista das liberd!ldes perdidas. 

O poder legishtivo, qu~ se suudivide am t·es Quando, diz o orador, Napoleão o grande, 
ramos muito distinctos-m11nicipal, pt•Jvincilll, . arrastado por ·\1lll!. ambição e:ugerada, sentou 
e o geral,- perdeu completamente o. sua auto- I no throno da Hespanha seu irmão, entendendo 
ridade, Gua influencia não se uz sentir, senão i que assim po:leria firmar a sua. inlluencia. e 
como cumpliM de :.ctos do pode.r executivo, i avassa.lat:'aquelle pa.iz., não consid~rou que 111n 
para arrecadar impostos, cuj~ decretação se j paiz que tem pode" municipal arganiudo, 
a.ttribue, eom injustiça, aenão com aleivosia, ao 1 {uer-os y ayu1ltamientos, é · ineonquistavel. 
pArlamento. · . I Napoleão entrou conquistador, mas sah.iu ex-

Restaura\' estes poderes, diz o orador, ra- pulso pelos tnunicipios. 
animal~os, fazer ressuscitar o morto, restituir O exercito iio imperad(n· Guilherme foi até· 
a vida a. estes cada veres é manter a constitui- as entranhas da França, porque el!a era uma 
çio, dar realidade a este eystema que juraram I nação que residia na cabeça de um homem;· 
os no11110q a.nt~ pa.ssados, q_ue estamos obrigados suppri.nlid~ est~ cabeça como foi, ficou paraly-
a defender,. po~;luallto naa podemos ter outro sada a n~çao. · 
qu~ melhor-correaponda aos nosso& interesses, Não fomos educados na escola da ~entralis~ 
que melhor slttsfaça· á nossfl. índole e possa ção. Bastará ler !1.. Ordenação do Reino no que 
melhor aseeg-arar-nos o futuro de prosperi- pertenc3 a constituição dos senados da caruara, 
daàés. para v~" qual e t-a ~. sua competencia, antori-

0 poder executiva -Ei o min.obnra que devJta clade e indepondencia. . · 
todas as fncul 'ades, todos os poderes con.stituidos Assim pudesse mos niís, diz o orador, voltar 
da nação brazildr,, e ainda ·qnando fossa ser- antes â.quelle regimen de vitalidade, do que ~o 
vido po~ homens de talento superior e grande da urna ruorte proftmdn. , 
nctívidadê, sBria. insnfficiente, 11a.rn. ~nm- . 0 orador ·não advoga. senão n. ea.nsg. da.·Con!õi
P;'e~ender os int:r~~es tão diverso;• d~s muni- i tituição; quer ch~gar ao _goyema dã divisão 
ctptos e das provmetas em superficto tão vM\a. dos pod·e<es, que e a do dtretto, para escapar 

Esta omnipotencia do governo é a su~ fra- ao da· omnipotencia, cujos resultados funestas o 
quez1. · orador moõtra, sendo um dellea o deficit que e 

O município não é a. creação da lei, é obra uma parasyta que entrou em todos os orça
sehida das mãos de Deus, . vive por si, sua. m~ntos, enroscou-se nelles ·e · r.meaça- · iugar
e:tistencia não depende <Us mãos dos homens. lhes toda a vida, ate raduzi.l-0~ a uma situíloção 

Quando um poder a.bsor~e tudo, tudo deve financeira de baucarom. · 
emq11an\o não fu.ltar recursos para acudir a A razão do deftcit explica-se ex,.otamente: 
promessas, a e:tigencia.a, para ab~far protestos, é o empenho de .manter uma situação de uaur~ 
gritós até. c~erta ponto, elllquanto puder con- pações, um estado de cousas inconstitucio· 
seguit-o por. emprestimoa, po~ meio de papel- nal. 
moeda, por excesso de deapezaa. Emq uanto ParO. sa.hir deste estado de cousaa é preciso 
puder- isto conseguir~ é poss.h?el mantAr o statu a.bandona.r a política dos expedientes, das in
qu-o, mas no dh em que as eltigeneias forem trigas, dos pequenos conluios ; s preciso 
acima doa recursos, q ua.ndo a população, op- fa.zer · a poütica. graud~, ligar todas as pro
p~imida demais, se levantar, o govet•no que· viucias, construir esta nnid'lde, que só pMe ser 
tilgo póde, q1Úl' e pensa, não :.ohar~ roourso consJlidsda pela lihorda.de de noa!l!LS in~titui
no seu cre::ltto; a situação ha de ·ser muito çõ~s, pelos du·eitos de nossos municípios e pelas 
differente, o perigo muito grande e olle será !ran'luco.as de .nossas provindas. 
inevitavelmente assoberbado. SJJ •utos fo:·tas, diz o orador, tão fortes ·que 

Esta situação, segundo p·ens~ o orador, nã:o possa.uo• repetir a=~ minotauro· que devora. 
a& demorará. todas as liberdades do paiz, o que o nobre~o. de 

Seria uma calamidade que assim n5o suece~ Portuga.l, depois de eonquistado o seu t~rri-
desse. w~io aos inimiga;, disse ao rei : ' 

Conta a orador com o patrocínio do governo «Til que só pódea maia do q.ue cada um de 
P""" o 'desenvolvimento d~> idó" que apen~~o<~ fi- nó3, mae nós que reunidos pedemos mais do 
gura coino uma primeira aspii•a.ção, porque mais que tu, te fazemos rei para nos serviras, con
doque ninguem é o gov~rno int0resndo. Conta fot·me as leis, os nossos-desejos, e a nossa vau
com o apoio e autoridade do partido liberai,qua, t .. de; aanão, nã~.,. 
müs do que o partido cJnservador, ~•la obri- O Imperio é a. cm>gregação da todos estes in-
gado a snsteotar o acto addicional. teNases, e elle só se põde explicar pelos prhlci-

Conta com a cainna dosdeputa.do;, que sente pios con.titucionaes. consa,:trados no art. 71, e 
em si :!alta. de energia, que.jà nio tem palpita- só pôde man,ter-secp~la regular execução desses 
ções e se reconhece a.pen&s um adjectívo,ligado altos princípios. 
ao gt'"llde ~ubotanti•o do governo. Como vive um município, pergunta o orador 7 

Temos' sido ea.lumniados, díi o omdor, quando Na maioY miseri:a de recursos e in:fiuenci&s. · 
se nos a ttribaem os actos, qae pPr aqui tran- Faz-lhe ,lembrlr· a. politica de Aug-uato,_ 
sítam e não são da nossa responsabilidade. quando, para aecommodar o espírito dos poacoa 

(;{)ntaque neste"primeiro eus~io, ~llra.restau- _que ainda s~ lembrovaro. da. velha. liberdade da 
rar 113 nossae libetdades abastardadas, achará republica, re3t:.b.eleeeu o peder trihunicio, ·no
reunidos todos os membros da caroD.r:. do3 Sra' ·meando os tribunos, mas- ficando o poder para 
deputados; antes de se encerrares f.:\ sessão que elle; o poder do summo pontülce, nomeanao" o 
o pai~ sail>l ·que a eleição dírecta, quando não grilo sacerdote, mas ftc.t.ndo elle com o direito 
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e autoridade espiritual; fi~~&!mente o poder I tem uma renda muito menor do que devia ter 
consular nome~ndo consules; ruas exercendo em vista do seu progresso e riqueza. 
elle aqneha a11toridade soberan::- .. . . Não _só ;J.S provinch• . t~u; impo•~ sobre im-

Assim est!i o governo do pa1r.. Mats amda portaçao, como os mUDlCiptos, e da-se o caso, 
e é referido por Tacito. Quando Tibedo tomou que o orador não podia prever, de direüos de 
a successão de Augusto, foi ao senado, mais re- barreira. como no reinado de Felippe XV, e de 
verente como se estivesse diante do poder rClal município a ruuni"ípio. .. · 
da velha Roma, (hQjc não faltavam pessoa• para Asoim a materia tributada pelo governo 
fazer essas moç9es) se lh.e propoz que reassu- geral- couros, .tributado pelo governo proviu
misse o pede~ inteiro do augusto finado. cial e pelo município, ó tambem por todos 

Oo proprios senatlorcs não sabiam beru. •e de- aq uelles, por onde pas.a, de modo que, quando 
viam rir ou chorar, rir pela elevaçllu de Tiberio .o liquido deste p~oduc to chega á casa de seu 
ou chorar pela morte de Augusto. Emfim Ti- dono, e quasi nenhum. E o mesmo se d~ com o 
berio que era a. représent.açib artística :nnais algodão, com oassucar, e ou~ros productos. 
sublime da dissimulação, contestou perante o No município de Belém, ha nm imposto de 
senado . a · capacidade de· toma.r oobre sau ~ exportação intermunicipal, intitalado de uer o 
hombros um tlí.o grande imperio -«Como sue- peso, que oorador não compreh~nde, mediante 
ceder a Augusto~ - o qual todos os pcoduetos importados, que s~ 

Falta-me a capacidade. PoJia quando muito espalham pelas provincias, tem de pagar. 
aceitar a repal·tição das obras artiaticas de Ro- . · O orador tem á vis La a legislação de i87i, 
ma, o desenvolvimento de certls sci; nciai que não tendo podido obter outra mais nova, e passa 
n~qaelle tempo eram por.assim. dizer divinas· a ler o> or~amcntos.de alguns· destes manici
poderia pm· as;im dizer sentar-me no collegio·· pios, para que a camara possa fixar suas ideias 
dos pontífices, e exercer um pouco a part.e do sobre esses serviços e sobre o estado da.s cousas 
poder espiritual, mas tomar conta do imperio ·que a elles dizem respeito. 
románo.· .. eu ... falta-me inteiramente as fCJr- Nadaha 3hi relativo á commodidade,- a) aceio, 

. ças, a capacidade, e seria uma profanação a· â salubridade, ao desenyolvimento de estradas, 
uma memoria gloriosa do divino Augusto.» munícipaes e vicina.ea que é ponto prin~ip~l 

Porâm, um senador, h.omam independente, de nossa lavoura,e de que menos se preocc.upam, 
que antes queria o bem da patria e p_ouco se se esquecendo qu·e taes vias dão forças e en
import~ya com os receios de Tíberio, disse-lhe : gross3m a correnteza da producção p · ra. os 

«E qu9 me import" a vo•sa incapacidade, as grande• centros do paiz. 
vossas evasivas, si nós &ntes de tudo queremos No. pt·ovincia. do Rio de Janeiro não vão me-
a. grandezll. d'i patria. ~ lhorçs as CJU!!:l.s, e par~ dcmonstral-o o orador 

Haveis de ser imperador, com todos os po- cit:t a.s ca.mar~s d~ Mangaratiba1 e de Mari?à, 
deres, quer queirais, quer não, porque a vossa CUJ~• or~omentos le ;, ~ !lestp.s cJrcumstanCias 
autoridade não valo ma i. do que a minhn, ,. entende_ que o muntcipto e nm poder vexa

Tiberio ~ceitou ;· não teve reruedio senão der ; nao pôde lazer o batn. oi falt~ dos I'ecur-
:.co>upanhar. a exigenci~ pa~l'Íotica e a inde- soa n~c~artos, ~ par<1 $9 ~nntor arr~nca ~03 
pende·ncia deste senador. contrlbumtcs, nao tanto a tmportanma ~o tm-

ll.eatando u ílo d6 saas idéas, diz 0 orado1• pos.to leg-o!, mas~ de vexames de que o Impos-
·que tem na mesa do sou trabalho umn monta- to a pretexto· . . , 
nha. de colleções de laia das províncias. Não In: postos paro. ~a lll;antar o pessoal da adn:mi.S
quer f;2er a sua. cliticn, nem ousa, antes pelo l~o.çao não sJ Jll~t:ficam; o orador q~tz,Jra 
contrario, louva-as, pol•que no abatimento em dtsp3naar ?s n~umc1p~a de todos esses lmpo~-
que c'hiram ainda respiram. tos que nao sao appheados ás sotas nacesst-

. . . dad~a rJ3:1s. . 
. A• ealll~l"a!l mumct~aes llram .a~ suas re~- E' porque as co.maras municipaas não pódem 
d~ do ~llluçaa; . depots d:L matat•ta. contrt- fazer bem aos municip~a. quo de· todos os pon
butlliG, Já. be!ll bmp~ J.>elo governo geral e toe surgem clo.morcs contra. ellM. Só a. esse 
pelas :lSBembleas vrovlnClaBS.. . poder, que tudo a.bsorve, pódem ser ut~is- O 

O que resta e bagaço fe:to ~mm_oend~ de dosmerecimento destas instituiçõ~s, sua impa
ferro tocada a vapor; não ·ha liqu.td.o .dtz .o _or~- pularida.de e a má Yontade do paiz contra ellas. 
dm:; e portanto a rend:s. do1 mumctptos e lnst·· Di• q\\e 0 acto ~ddiciona.ln.ão tirou a e, tas 
gmficante. instiiLtkões ' s attribuiçõM que tinham, e rn'nos 

Alguns municipios qu~ tem orçamento e ~ua iniciativa que é o ponto capital d~ so.a in
maior renda, é este abliOl'\'Ido em geral nas ca- dependencia e autonomia dos municipios; mas 
pitaes •. tanto do Imperio, . elmo das províncias, as assem~Jléas provinciaes decretaram em saas 
chamando provinciae• rendas~ que por sua na- leis orça me n tarias não só despezas munieipaes 
t<_1reza não . o sào, c. o governo com~· as proviu- como a~é as qualificam e lhes dão pr Jferencia 
Ctas assumln~o a Sl despezas mmto meno>·es detcrmmada; e nominal-e que não esti nM 
que esta receita exagerada, mas sempre mal suas attributções. 
feitas. O orador desenvoh·e ciccul"llstancia<hmente· 

Ra mnnicipios, cuja renda fica muito ab~ixo as attribulções qu' cOmpetem >i o camaras nm~ 
das despezas eom o pessoal, e ou tra.s que dtre- nicipaes· e as que c.ompetem ãs assembleas pro
ctamente nlí.o entende1h. com o bei!l estar dos vill:Ciaes, tendo em ~ista. o acto a.ddiciond, 
municipe_•·. . . · quanto i administração, à. renda., :i d<»peza 

O mnruCiplo do Para, que o orador tornou por o outro> o.ssumptos attinontco aos munioipios·. e 
e~tar es~ provincia mais :.o norte, no e:.:trcmo, . depois plssa. ao historico da suspensio de para:-
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graphos da lei orç1menbria da provincia de 
Pernambuco. 

A sssemblé~ de3!a provinei~ incluiu nesta 
lei impostos s?bre impor taç1io prohibidos p >lo 
ltCto addicional. 

Impostos -so1H·e importação estão decr~tados 
em todas as proviccias, recebeu<lo desd'l muitos 
annos ma.ior ou menor proc!ucto. O proj~ ct.o de 
lei, depois de JOass:>r n~ ossembléo o set• •anc
cionado pelo pres[dente da província, e pot·
tanto, dGpois de ser constituído em lei, estava 
em vigor; não s~ interpoz recurso qestc acb; 
ma.s de improviso o nobre pl·esidenta <lo conse
lho trans(!litt~ pelo te!Ggrapho uma ordem de 
suspensão da execução desta lei na pal'le rela
tiva. á cobrança dos impostos de importação. 

AI em do violent~, a providencia e desigual, 
porq1le então deveria o ' governo mandar •u•
pender a CDht•ança de tode:i os impostos iguaes 
em eJce~ução, ha muitos annos, em todas as pro
vincias. 

Quer-ss sati~fazer interesses em abriclo ou a 
constituição do Imperio? Si a questão é de con
sHtucionalidade, . como em face deste gove"no 
si dei~a violar· a. cnnstituiçíio em tod!l.~ a;: pro
vincias e se prohibe em.Pern~mbuco? 

Diz que quem inspirou o governo não foi a 
constitui~ão ; foi o t emo1·. Estes impostos não 
são noyos; sempre se cobraram eru Pernau1buco 
antes de 1874 ; o goyerno nada resolveu, tudo 
adiava, mas estremecido, apezftr de sua omni
potencia, se empenha em &bafar os gritos dos 
qu.B sa:ffrem e deixar no inferno os que não 
têm mais voz pa~a gritar. 

O parbmen eo ab ;r /.o, os negociantes do Re
cife protestaram contra a lei em vigor por um 
meio viril, razoavel, mas qu 3 nem por isso 
merecia aquella solv.ção. · 

O deYer do governo, si as circurnsbucias 
eram e:ttraordinarias, ameaçadoras da segu
rança e tr•<nquiUidade do norte do Imperio, si 
eram tão graves, era recvtret· á. carnarn, unica 
que tinha autot·id1de para suspender os dfeitos 
àaquella lei depois da. propria assembló' q ~e 
votou " lei. Mas o governo despt•ezou o poria
manto e mandou annuncbr, por um telegmm
ma, a sua resolução, suspendendo n. cobt•ança 
dos impostos. 

Quem deu este conselho 1 Onde está a compe-
~ tenci~ pa.ra fa~el-o e:.ceco.tat•? El'~ honesto que 

se oppnzes•a J.mr Dl'dem do governo geral ao 
presidente da província que sanccionou esta lei, 
e que sabe que e lia está em pl~no vigor ~ Não 
esti ahi absorvida a ~u toridade daquelb ~s
sembléa legisbtiva ~ Nã~ seria muito melhor 
que este presid~nte convocasse a ass,mbléa de 
novo, appellasse para ella, uma vez que da lei 
nl<o havia recurso interposto, e essa era a mais 
competente pa.ra. julga1' d~ •eu actu ~ 

O proeelimento do govern~ é ino.dmissiYel. 
E esses direüos pt-ovinciaes de Pernambuco o 
que representam? Està: assembléa decretou· a 
lei dentro de sua competencb ou náo 1 Diz-se 
que 6 inconsti~ucional a lei; mo.• quem o disse 1 

.-- O governo. E. tem elle cornpe lencia para 
julgal-a1 

O governo é tão competente par~ suspender 
11ma lei provincial em vigor, como é o orado1·. 

V. IV.-27 

Os prejudicados podiam repr.esental", podiam 
fechar suas portas,si assim lhes conviess·.•; m~s 
emquan to uma lei da assernb!óa geral legis
l~tiY~ não docretar que os imposto~ manda
do• cob,·at• p~Ia assombléa de Pernambuco são 
ine.onstitucionaes, ellcs não o são . 

E' preciso s 'guio as f01·mulas estabelecidas; 
ao contr~rio amanM por. g.ua lqu<ll' outN motivo 
sG considerarà. que não o constitucional outro 
imposto independente de mais forma.lidades , 
sem audiencia e sem julgamento. 

Pergunta :i. camara, onde prevalece tanto o 
prinoipio libecal, <l e~cquive l o ac to do go
veJ•no, mandando suspender a lei ? Não ó este 
acta sub•tancialm.ente nullo '! Não constituo um 
a\tentado ãs liberdades provinciM >1 Não é um 
crime de responsabilidade do ministro? 
· A C<lom~ra de Pem~mbuco ou .tem de fazer 

uma rnani~Sla~.ão na :tl t ura. de seu direito, ou 
tem de sumi1·-sa debaiso do desprezo na c' anal. 
Ella tem ainda a noss:> inspccção, o nosso zelo 
pel •s liberdade• pnbli<:as, e o no·;so anwr e a 
noss~ dedicação pelo neto addicional. 

A c•m~râ e;tã, reunida,não a ouvit<aín; porém 
ella v:~.i proferir sua palavr~ c collocar-se na 
sua altura e no desem]Jenho dé sua alta magis
tratura, declaeando ·ao governo : vosso ao "lo 6 
nu~lo, porque n<ro tínAeís competencia pat'a o 
decretar. 

E n tretanto o ot·;idor ouviu hontem- e foi 
por isso que vein apresentar este p~ojecto-o 
n obro deputado por Pernambuco olferecer um 
p1·ojecto de eevoga~.'in da lei proyincial, mas 
seru uma disposição relati v;t ao o c to do governo 

Não se pôde suspendor um~ ordem de cou~as 
estabelecida e ti~mad1. 

As províncias cont3m com o j:>roducto destes 
impostM par~ proverem ~s necessid:~.des do 
re>pactivo sen•iço, c o. falta de cobrança. dalles 
produzido ~<m deficit. E como prenchel"' ~ 

1:\~sta ma teria é preciso unu pt•ovidencia de 
o1•dcm gel'<'l . Estos dh·eitos coht·~dos em uma 
~t·orincia c não cobrados em outra estab0lccem 
dosigu~ldoclos <iu~ [lodem prejudicar m uito o 
commcL-cio ~ 

0 oraJo~ l'ê CJJD estranheza se fnllar tanto da 
a1;1t>nomio. elas proviaciO.~. de liherd~de e fran
<tnez~s ddlas c dos municípios; <l, quando o 
govet'llo usurp;1,k1nca c abert~mente, com uma 
altivez incompt·ehonsivel, a c~mara dos Srs. 
deputadas fica mudo. c quedo. e ainda appl~ udo, 
mandmdo revo.;ar a lei e na.da dizcnd~ sobre 
o aeto do governo ! 
. Esta questão não é política de tnrtidos, é po
litica. nacional. 

Todos quol·cm as liberdades provinoiaes ; nin
guem as quer sujeitas ou arJ'ancadas ao arbítrio 
do poder executivo ; os proprio> ministros o não 
q ucrem, e no di"' e 'n que, deixnndo as past&s, 
voltarem às cadeiras d' r epresentação nacional, 
hão :d e L' e clamar, como Í:.\z o ot•ador. 

Onde irão pal'ar as nossas liberdades si o :ao
bre-pl'esiden ~e do conselho, n a capital do Impe
l'io, com as rêJcs do cawinho electrico comrnu
nicando..se com tod~s ns provinci:;o.3, pódc-lhcs 
mandar o:·d~ns tão incomtitucionaes com a se
gurança de serem cumpridas 1 

O 01•ado:r lavra um p:rote•t~ e~mo represen
tant~ J!O nação , No dia. do ;~o\iqso se1·á !'evolue ia-
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11ario e .so!lâo attentar contra clle,_ é r>Jr n :!o I onico ministro presente, u!lt roltledio unioo 
ter ro~ç~ ussl!!ntc, m&T, si achar qnem qnei,.,., pa:m o_ govo;no so escap~t· com vantas-em dest:> 
acc,mpnnharli. · S!t:u çao. E o eegumto: 
• Nlio quer cue em tempo :tlgum o co:nl'ttudam EvangGl isc-nos, ev~ngelise :1 cam9.ra o pra-
com esscs glÕrific3dore~do dia, que estenllem a t ique bêm aquelb doutrin~ rp>C o:. t:i om letras 
mlio aos aventureiros de um poder desconhecido. cncarnod:~s : ab1·ír os olhos e "C'~; abrir os 

Protesta em nome da provincia de Pl)rnól.m- Ott't)idos e ou't)iY ; mas aüo (altar. 
bllCO contr:1 o nttentado feito á in<lepend3ncb Vem :i. mes:l., é ,julgado objecto do cl llillel·aç~n 
d~ sll~ assemblél provincbl ; r Jchma a int:ll'- o ·rai à commissõ:o de constituição de podCl-o> o 
vençã' de todos os libe~aes da camara, para segu mte projecto ; 
que pon~om em _provo sua sinceridade ; quer A "s>embl~!\ goral logislativil dccrcL" '. 
>jUO o pa1r. 03 veJa, os conte, os de;~gnc. Art. 1.• F 1ca declarado nullo o neto do podllr 

Pilo em prova o partido a qua pe"lllnce ; executivo mand!\•do sus;lender a cobrança do.~ 
qaer ver a ca.mora unuh corno um só homem , impo~tos do importação, de·retada pela bi pro
raclamando contra o nttentado, r&duzindo-Q a vinchl n. :!713 de 28 clc Julho do corrante a nno 
nada pelo stigma legislativo que consisto em da província dó Pernambuco. 
declarar: · Art. 2.• Bmquanto à dita lel n.to for revo-

E' nuL!o o acto- ào pode~· executivo e não ga.da peLl assembléa p ~ovincial 1 'gislativ:>.- ou 
fico. reilogada a lei da o.uemhMo. ~prouin:io. l . clefinitivam~nto decid idt~- pela as•ambléa geral 

Neste sentido apresenl!l um projacto, que lê, :> sua constiluciont~lidade, fica uueponso. " cc
e dix que não prOJ?õe :>. responsabilidad~ do brança do~ referidos impostos e compensado o 
min rstro, porque e um recurõ('l vlo, e que seu de(icit p , lo corr~ geral da mesma pro-
só deve ser empregado em cireumstancl:>.S ex- vi!leia. . 
tremas.. . Art .. 3.• Ficam revogadas a dis,>o•içilss em 

A assembléa póde mandnr suspende~ a lei, contrário. . 
tem autoridade para.-issG ; mas, como póile isso Rio, 24 de Agosto de i882.- A . F crrei•·a 
fazer Wta às necessidades dll. província, quer Vianna. 
qne o ck_ficft seja eo~'penurlo pelo C?fre ~era~ 3- PARTE DA ORDEM DO DIA 
da. provwe~a. Rlldnztiulo esta proVIdencia :. · 
provincia de Petnamlluco aômente, quer aasiln 1\l!:CEITA Gl:ll.AL DO JNPEnto · 

stigmatisar o acto do gove:·no : fico. declaro.ào Continúa "'2• discu<são do projecto d!l re~eil!l 
nullo · geral do lmperio, 

A l ei provinoial aó pód~ aor l'avogád~ p •los São lidas, apoiadas e postas em discussão, 
tramit~s regulares. A propria a~senlblq:t ó 
quem a eleve revogar. conjunct~mente com ·o_ projecto, as seguintos 

O orador quer 9.ue se nspeitem as :l ttrlboi- Emc»das 
çl!es das assembleas provinciaes. Fi9a 0 go1·erno a.ulorizado a vender, co::.1 as 

·Porque não vêlu o governo ao p~rluuento formalid :des logaes, a. propried>Lde nacioml 
tolll&r seu consellio ~bre a materí~ Y Não dis- denclllin >d~-Trindode-no municiplo do Porto 
põe na camara de uma m1ioría. ~ Não contava d 1 Pedras, p<ovincia dJs Alagôa• . 
com o nos lO espírito governamental 1 · · s. R. - Sah das sessões, 25 da Agosto 

Nilo t em a opposiç.ilo conserv•dora dado sem· do t882.-Ríbci1·o d~ iJfel!e;es. 7 Theophito.
pre pl'Ovas d~ seu r-espeito. de ordem, do mo- Dl'. T. B. E>pimlola.-Ba1·ao (le AMdio.. 
deração o d·! prud~ J;~cia dure.n ~e toda ostll. o cnfé quo for directamcnte . oxportsd~ em 
e~o 1 aaccM n~ionaes do 61 kilos com as indicsçues 

O attentado foi pr.1ticndo, o a repll'açio devo da fazenda, e outras explicações de sa:1 J.lroce~ 
aer dadt. . . E :>. ~opnr:>.ção m~is digllt\, m nis con- clencia s J!fr.;rá uma reducção do 2 •jo nos dtreitos 
forme com a clignid 1do d:l. cnmara, é declarar a., exportaç.io. 
nullo o procedimento do governo, rorc1ue lho s. tt.-Sale. d11s commissõcs, 25 de Agosto 

· faltava completamente a coropctanel·,l para de 1882.-Laccrda Wen~eclt.-Duquc-Estrada 
ollc · Tci::ceiro.. - Fel i oi o dos Santos. - A.fonso 

Di1., raspondondo "um nparto, qua n~o nio- Celro Junio1· .-Sou:a Queiroz Filho. -<' 
tiv:L um:>. moçiio de confiança, porque 11. oppo
sição ni!o póde ser constrangid~ a formular um 
neto de descoufian~.a, e porque este :teto nl o 
prGn me delieto prati~ndo pelo minis.~ >rio, llllLS 
má direcção ou principies cstr .. nhos áquelles 
que o deputado professa. . 

Fa.t neste sentido nlgu:Ms ralle:<õea, e diz 
quo nilo. hu. a.hi questão de coulionça, 'lue é 
um:t que.~; tão p~ssoal. N :! Ol vê r.\z.i'ío p~~r~ slct·i-
1icar uma prerogàtiva· eoni Litucional ·P''' causa 
do ministres que pass:>nt. A que.stiio e d e con
domnaçllo do aeto qu~ é nullo. Ser:i legnl o 
neto quo_ pro.Lic...- :>. nssemblén do Pern~mbuco 
_ou o que fõr p~aticado peh 'ns:;embléa go1·al. 

R••sp1ndendo ~ diversos ap1rns, e f~zendo 
~>.indn a1gum:>.s conside1'11.9ÕGs, o· orador conclue 
Ie:nbraDdo ao ucbre miruatrJ de · estraugeiros, 

O Sr. Ulysses Vianna. con:idera 
difficil s11o. posiç3o, t1mando a palavr~ depois 
cb lão cloqu~nte, qu<lnto vehomente discurso 
do nobre deilUtado pe~o Rio de J~nciro; e está 
quasi · arrep3ndido de ter procurado intervir 
neste d ;bate. 

Longedelle lhe parecia q aB poderia nbot·da.l-o, 
o'Js1rv"l-o em acu todo c em cada. um~ de suas 
partes ; da mes:n:1 forma por qnÓ se lttigura d l 
l.>nge um g;·:>.n<la edifteio cujas l inhas se a rre
doniam pelt!. diat~ncin, perto da di~cussiio, aa~ 
bindo li tribuna, d 11 que as dit!lculdadcs sã> 
enorm~s, ilS linh lS. que lhe paraciam ar~·edon
d:>.d:l.s, siio ClL<h vez mais angulo•as. · 

Tinha. susto do discJrso ào nobre deputado. 
I nsc:ipto depois d1ile, receian·so do efi'eito que 
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produz su• p .>lan"" eloqu~nte, o !boa s~:,i.teito ·de e~nlhn~a só podia tmzn·"' reliraj11 t!o mi
<(U:ln.:tu se viu Ji\•r.1. rlec;tA. t>~r.<J:io; m 1~ eis l]_ne t.er.lo, lll 19 nJ'io-doacto qne estigmatisou. Si. c:u 
lou1 da ftll"'~ a;;o-~ ~epois <h S. Ex. eonsO'ltiCtiCÍl\ dc$tC a.cto, o miuist()l'ÍO fo>sc · 

g:u visté\ <1~> b;:ilhanto b.iento Ol\\.tol·io do oO:i,;a•JJ :\ retir.u .. se do p::d cr1 o tninis•cd:.> 
nr,b:·o ~t~pul.ado, c tl:.1 disp~ridi.tde do terreno l!U9 o ~itCI!·Jdcssu tinha rcstric~ <JlJI·ig.u;:io tlc 
c.1t r1uo so coliooa.rub ·S. Ex: .• :-.rrntL'J. t..\m.bcm extin.~llh•, dG a.nnulla:..· o· m~smo acto. 
o ot·;..,\or, llhtl ll'r~do sou, pode di,or. rope- O !lvbt·e dep11t:do ainda foi conlt·,tditorio ~om 
tindo uru .,~1-so d~ mu~ trago:lio. ingleza : Nib su·l ;'ltJ[~ri:\ opinião, qn:indo.fazen.do a apolo~ia 
sou úl-ador co:no B,·uto, mas devo merecer n. do s >u amor polas norru.as p~rlarnoo.L:u-es o coa -
auençio do\ C<).S";\ pelii. n;~.tnreza do as,umpt.o . s~itncionaes, abriu brecha. n~stas norLn:u. 

O OL'JdOt' rles~nheeou o. ~lo (U&neia· do nob:o Qual é o trecho nuthentie.> dn lei provinci, l 
deputado o:diouiamenta ti!o c!Di!\ du ~:dura, do Perno.mbueo, IJild o nobro âopuudo IJ.llO' 
Lão pacifica- qu:.nd-J hoje S . Ih.-, qua~i tom:dJ q••e a as~emblóa g-o:-al ravog<~a 1 Qual <i o t :a
dc color .• pelo acto elo nobro p~o~i<iento do eon- mit~ O>tabolecid:.J pelo a'cfo addicioual, par .. 
sclho, o Gs~igma.tisou co:!l tOOa sal. vche- quo a. o.53am:}lCt\ gcN.l torO.·). cHthocin:t.ottto das 
rocn clll. ~nt•· e!.;:1nto nem o nol>i'O 'bpntado b ve leis decr\}~adas pelas õl.S3~t~'h1é:J.s pi•.)v incinos ~~ 
•·ar.iio ru• ~cqus&ç~os ac~rbo.s ao acto r~lntivo ,; Os depu Lados isolndamcnto tc t•.h a inieintiv" nn 
s~3?0M1o <le p:>:~g'~nphQs do. lei orç.unenta.~ia ··~vo;raçlio (\~leis publicadM pel~a ns;on1l.>h1s 
d3. província d·~ Pe1'UJ.tnlJuco, nem o projocto7 provinciaes . o.inda. qac S.:'\ncciontldel~ pelo 
Cj:lO S. E:.:. apre~ontou, e~ ti confor.ne ~. no r- presideil\e da provinci" 1 Ce•·t~mon. to quo não. 
mas v~dame ntares e :i.s constitucionae•. Só duM !~ypothoses admitb o neto addicion:U: 

Não quer renovar a d1scussio, que reputa quando o p;·esidento ne.~a. a. sancção dopoi~ de 
oncerrada, sobre ·,. Sllspens.io daquollês im- oontirmad~ a lei peb assembléa provincial, e 
po•\0• pro-rinciaM tão antisos, tpant·> ianestos qu tndo o presideuto da p•ovincia envio. no g Ô
para sua prõ>vincÍ$, qu93t!O ji muito debatida verno c :l ass~mbléa geral cdpia autheutiea das 
P'r occasião da. int9rpellnção fait.~ pelo nobt•e leis proviuciaes par:~ que o govuno e a U!t) lll-

. dcptltado pelo Mamnhiio. O nobre presidente bléa geral cxaolioem si taes l <õi> o Tendem o.s leis 
do conselho iâ d~cla.rou com a sua naturllleal- ger2.es na p~rte qu~ di•em respeito a decre
dade e fi·~nq ueta que nlio reputava o seu a.c~o taçlio de impostos. 
strictamente legal, c quo o pratica.ra em visb Nenhumn destns duas hypothesos, previstas 
do circumstancias e~tr~ordinarias c especia.es. nos arts. 113 e 17 do aetJ addcionnl, se deu uo 

Si estas eircumstancias expostas pelo nobre c~so verlen tJ. 
dop~1tado e conslantes <.la illlprensa do di> ..• não Dito isto, entra. o or~dor n"discus~~o d:> re
tivessem su.rgido em sua provinein, o nob1•e coitado Iroperio, 'luc em toda. parte estabele~ctt 
p:·esidtinte do conselho não praticaril\. s~me- Ulll largo tcrNtlo, no qual todas o.s discu>s~es 
lb3nto acto; ml.s estimaria que todas as leis in- podem ser enc t rr~ira.d:.s, uma v e< qno, vo:o.nda 
coustituciona~s decretadD.S t>ehs assom!>lé;J.S os ere:litos, o plrL~mento t~m o direito de fl.;
provinciaes para Lerem recursos a prover,muiLas co.Jis~r a fórma pela qual .o,.,.·:s ere<litos ~o 
vezos, despe~s impt·oductiv~s eiajustific:weis, emprego.do•, o a. fór m'\ pob. qual é <lespcn!lid' 
fossem revogada.<, mns pelos h·amites constitu- · o dinheiro ro;ullanre do imi10sto dc~rettldo. 
cion:1es, pelo p0<1~r legislativo. Não que•· o ot·ador se•·,·ir- sc dt\ a:nplitu<l' <\o 

O caso, porem, mgia; o nob~J presidente do <lebate ·pãra agitar 'lucstões poli\ieó!.s. Apoia 
conselho vode;•ia te•·-so ons-:l.nldo, mns não 11óde sincc•·amonte o governo o continual':i. a pres
ao:· accusado de violar as f•·a.uquer.as prol'in- tar-lhe o seu voto em quanto pOl' actos não p~o
cil\Ca, de que se confesst adopto. vocar a sua oppo3içlo. A maio:i • de-.o ro~o -

Não foi uma rovogaçlloo que se d~ct·ctou; nhccer no lninisLGI'io actual,. uiío só a sincc
foi apenas uma ll,11Sp~nsao uc alguns at·lig<J3 do ritl~do dos itü~tito• libor .. c·;, como o princi~;o 
lei, tondJ sido a assombl6(1. com·oç~<la oxtraor- ·da sua roa!iza~ão no pro3'ramm~ que rulopLou o 
di .;·•riameo.t~, par:~. reconsiderar esse o•·ç.~- nobre prcsidenL1 do conselho. Si c:1b1 ao;,"'
monto, e tendo dopai• o corpo legislativo d~ verno n responsr<biii<hde de r-1~lizar as thcs--s 
oecllpl'ot'·se da qucstiio de constitucion>lidade. do programma lilural, :í maioein cabe t:1mbc:u 

O !!Obre. deputado polo Rio de Janeiro foi sMte.r.lo.!-o emquanto ni\o rJ:onhceer quo s:io 
con tradieto•·io, d izend> q11o o acto praticado i!lusori:" as suas p~Jme~-ts. Para essa uni
niio tinha fórm1, qu~ • não sabia s i era uma d!l.do ele vistas d' minis te~io e d:t. maioria c 
r>or tnria,. si em um a vis,, níio tinha mesmo pncis~ uma condição : :o harn1onía. · 
csoa materia constitucienal que constituem o• Os ministerios fracos sã9 um mal , siio dos 
~ctos do poder e::.:ccutivu . . mais graves perig·os d) systema parlamentar, e 

MM o nobr.; deput"-dO n!io ~abe o que JWa- um dos sonões ele actual bi ebitor.t! é a de 
ticotl c~m o nob;·a pl'J~idonte do con.~ciho ~ constituir mini~tm·ios de pouc.1 Yid:>. p!)IO ft·nc
Como re•oga-se o.> te Mto 'I Revoga-se nquilio cion:tmeuto dos pé~.rtidos em pequenos gl'llp)~
que S. E:.:. não conhocc ainda~ a. assembltia go- Os distrietos sing•1h,ro.. se pod~m · ser .baluarte 

. ral tem colllpet9neia para ~ovogat• üolodamente do. demncrar.i 1, padcm lambem for.ma.r uma 
um aci.O do poder axecutivo 'I camara de gt•upos c1u) não r>ermittem minis-

O IJ.Ue se dava na hypothesG era um conflicto teríos duraveis. • 
cntn a aõllilmblé:l. geral o o plder l~giallltivo O or~"monto d.- r~cait.'\ do lmpe•·io, si não é 
sobre "apreciação de um :..eto e a c~nscque_ncia I dos mais ra,·o•:l:'·~i": não póáe infundir t.e~r<2res 
ilo a~lvor este neto con,nl cto ~r« utna moção de um dosortmlibrtQ notavel com l' <lesp~zn. 
<lo c~nfiança. ' Pó,le-se czpc•·-t;· q tn o útercicio scj :t ccc ~ t·rat-lo 
' f:ngn11ou-.~~ S. Ex., ·1l~ .. ·n. !r. que ur;a !!101}tiO sem <losa:-t~ü!ilJ:'Í') ll.lS d ·sp~1.M c: !in.lii~i coat 
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as receitas ordinarbs. As des~zas o:draordi
narias serão feitas p~los cr~ditos e>p"ciacs. 

Em tôd:.l a discussão du um oec;.a.ruen to Ie·,ra.n
ta-sc· sempt•e-se uma ou duas q•lestiícs predo
minantes. Nest-1 discussiio suscit1ram-se duas, 
das luaes um:> 1·efere-se ao.1 i mpoõ tos de impor A 

taçao e outra aos •!c exportação. 
Alguns nobres deputados, r·~cebndo um pos

·•ivel dese'luilib,•io cntee a receita e "'despoz~ 
ordinlrÜI, pl'OCilram augmen tar OS dii"CÍ\QS ae 
impot·ta~ão , c o nobre deputado-por :Minas, (Llle 
~\dvoga :1s idêas proteccionistas,. 1~0dc o masmo. 
augmonto "llm do :\Q.hna1• o trab~lho nacional. 
Que b~s3 tem 05 nobres acputados 'pam pedit•em 
aggra vação dos nctuaes i mpostQs r! e importação ! 

Unn tarifa aduaneir11; ou é fiscal, ou protec
cionista. Sendo fiscal, o legishdor procurllo 
obter rGcei ta d.e <l ccôrdo e.om o prel}o dos gêneros 
do consumo, sem gran:le onus pa~a os consu
midores. Todas ~s nossas tarifas tem sido ba.sea
das neste principio, o L"·liormnl-as no s ·mtido pro
tcccionisto., c.:x.igü~io. um estudo mi.nu.cioso aobrc 
a situação d~s indu>trhs qll ~ se quer bvorP.cer 
com a elevaçM das ta,as. Esse estudo não estã. 
feito, não se conhece o cst"do d.'" indusU-ias 
existentes, e o nobre deputado r"' de 'l ue,•ct· 
c tear industrbs a golpes do t'"iia. 

No. confecção do uma t1L•if" as taxas n~o 
dcven1 se1· taes (L\le ünpossioili tem t\ impm·t~
çilo t1c gcneros necess~1·ios ao Mnsumo. Si os 
induslL'Ü\es de~em sot favorecidos, os con$umi
dores~ que &1o Gnl maior llll :'llflt'O, têm flireito ã 
protecção. A elevação das tarifas traria o 
a11gmento dos E~:llu.rios e o encarecimento ele 
todos os gene~os. Não ó isso que quer o nobre 
deputooo. · 

A tarifa actual esti• sench cx ecut,d3 pmvi
soriamente,. e si npós rnelhoros estudos, rnin1,1-
oioeo inr1ueL·ito, vier t\ discussli'J da. ca.mara, 
póde esta coo.hccer então qu>es os productos 
flue d:3\·em s~r ~nimados, o :ts taxns que devem 
ser abaixadas ou elevadas. 
. Sern oss:.::s estudos~ sem essa discussão :1. 
~mara não fad obt•a ele p:tlt•iotismo, elevando 
•implcsmcnto Hs !"rifas nduanoh·""· Uma dc
vaç.ão excessiva. :.Lliâs diminuir~ll\ !"P.nrl:t, p")b. 
dimi11uiçõ:o do consumo c pot·Lanto ,l:L impoi·
t~çüo. 

Quando Si1· RoGat•L Pc·,! om 1H42 aboliu os 
impostos sobre ccroa.c:., disse no [li.~rhmcnLo, 
r~spoudendo n caio um~ Icvant:\d:> contra elle : 

4.. O mai01• contentam')nlo que pof;so ter nesta 
lut.~, ó lembrnr-mo tlc q1.1e um db o operaria 
recouhee~a~o baratez~ dt ~limentução, a b~ra
t~J7.a dos comnwclos di:t vi .. h, bem dirá o meu 
nome.)'~ 

Di~sG b mbem o • nol.a-e ..:le~mto-~do pdo H.io àc
JaneltO que se dovw. Lomar om C•1nb o esta<lo 
dn. marinha sobr~carr.'gada JlCb lei de i872. 

.Mas antes dessa lei o c' tudo da marinha nfio 
era prospero e Sel~ia.. assu:-npto d11 gra.utleH in
ve~tig.açõ .., s conhecer até {)nde- chegaram os 
all.'eitos d~ lei. 
, Nas Estados-Unidos, onda existe o systoma 
d• alttt protocvão, a situa~.iio da mal"inha. mer
~~ute não ó prosr>era . Esso t1edinio é conse
quencip. do; ~ltos impoQtos sobe· o a matol"Í"
primn, dê sor~·' 1M 09 arraador!!õ !'mel'iMM~ 

preferem mandar const1•uir os s&us navios ll:l 
Inglaterra ou na l•"t"..lnça. Si o orador houvcss~ 
pretendido tratar deste assumpto, teria trazido 
asb.tisticas rpte p~ovo.m nsse ~sserto. 

Kão é. entretanto, livre. cambista. em todo 
a. e:rtensão da palo.vra, entendendo S<Jr perig·oso 
o el:clusivismo em eseol~s economica.>. 

Não pódo seguir a.'[uelles que sob pretc:<to de 
desenvolvm··inclnstrias, (lue não r-"Yistem ou que 
não são viaveis, fet·em o consumidor por meio 
cle taxas excessivas. A; i ndustrias, porém, que 
tiverem elementos <lo vida, que pódem prospe
rar com olgum üwor <lo Estado, <.lavem rece
ber e'se auxilio, m~s sem prejuiso dos consu
rnidores. 

Um p:l.iz não õ indus~ial ou ag~\cola. porque 
o quer s er ; sio a~ suas condiçücs, e o seo. cli
rua, r1ue o constitue agricola. ou indastri..1.L · 
Pensa, po~lanto, o orador que os impostos 
actuaes de importação não devem ser mo.iifi.ca
dos no orçamento de receita c1ue se discu te. 
Ha, porém! .nos im~1ostos de c:s:porta.ção nm 
ponto para ({UC chama a at tenção do nobre pre
sidente do conselho. 

A sUllo rencb púde· ser maior, si houver mais 
severa fisca.lisação c evitar-se o conh-abando, 
que so fuz ~m larga escala pela fronteira do sul. 

Um dos noh t•es dcpn~ados p~lo Rio Gran(le do 
Sul suscitou a id&.l. de uma convenção adu~neira 
com os Estados 'do P~ata, o nobre ex-minis tro, 
c no sen~do o Sr. conselheiro Aüons o Celso, 
l'ef11rin-se ;1. n e:~es;;idadé dessa convenção, mn.s 
nem o nobre deputado, nem. aquolle iUustr~ 
senador, es\abeieceram as bases de semelhante 
conven ção. A t~rifa differencial de i878 para 
o RiJ Gr;:~nde do Sul e Mato Grosso, não pro
dw.lu os elfeitos quJ della se espcr.wa, porC(uO 
a R~publica Orient!\1 reduziu o sua tarifa a 
~xa3 muito msnore.st continuando, poi~, o 
contt·~ba.ndo. 

Nilo é só o Bri\zil que sente a necessidade de 
um~ convonçii.o fiduaneira : a. republic~ Argen
tina e a republica do Umguay a m'nife.~tam 
t~mbem. O miltistro <la fax3nda da t•eptl~lica 
At·gcntinà, no 3Cttrclatorio, reÍC1'<3-15e a es ~e as
~tlmptn, H propmnto cb .s negoci:u;.Oes iníc.iad:?.s 
pelo nosso govct•no, a que alll~diu o Sr. Aflbnso 
Celso. Sabt•e que hases, porém, será. c.~tabele
cid~ esSt\ conveo.çJ!o '! 

Pala noss:.. Constitnç:l.o o goV"ct•no ·na:o lcm o 
devm· do S1Llnnette1· :i nppt·ovação da ass!mbléa 
geral tr~tados s omelho.ntes, mns não lho sera, 
do certo, indiffercntc a opiniilo dos represen~ 
tautes da n>ção. Poder-se-i<> cstal>elecet·, não 
uroa. con\'enç!i.o :H1unneirn;. mas ·uma associação 
aduaneira, ent"l os E"t.~d.os J.o Pt•atn c a l''"o
vincia do Rio Grande do SuL E~sa base, porém, 
pare~e difllcil, senão d ) dilllcil realir.a~ão, c nn. 
p~opria. Europa. tündn. 6 umo. nspira'!(l~ vagA~ 
talvez utopistica. Muitos publicistn,s t~rn pL"O· 
pagarlo essa idén, mas ainda. êstà muit~ longe 
do., factos. gntre nus a difficuldndc é maior, 
porque, si '"' Eurvpa essa "''s3cl.ação póde oeL· 
feita entre estados, no Erazil tem de ser feita 
entre dons est<>dos e uma provi11cia. 

Na di visão das t•enúas aduaneiras faltaria a. 
base para uma justa igualdade. Póde-se igu:\lar 
a.c lal'ifao po~toea, -como fez a. con vençâo de 
Ge11eb1'a, m.B:o n·ào Sé pód·> iglTah:· tarifas ele 
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:>.~fand~gas quo pódl>nl s~" fis<làcs ou proteccio· 
mstn.s. 

A terceira base citada nc> relatorio n que se 
refere o orador e a du Ye~ifica~ão da. cli~guda 
dil8 rue~adorias que llotworcm sido despacha· 
õas na. republica argentina,ou no Estado Orian· 
tal, em transito. 

Esta solução não dedde a qMstlfo. Si as 
ta.ns !la• duas republic...,. fossem infe~iores, <lS 

mcreM.orins om voz d1> •cre:m <lôspachndM em 
tl'ansito, o s eriam pa!'a cnnsumo, introduúndo· 
se -depois pol' contrabando no seu verdndeh'> 
destino. 

Assim essa. t~rceit•a h.•.se não deve se•· ac,ila, 
sendo pr<i!feri ~ei• os di1·~itos differoa·e)aes, dG 
modo que ;~os mercadorias que entrarem no Rio 
Grande do Sul transitando p~los estados do Prata. 
paga$sem dir&itos, tand~ em conta ao• que ti
veoeem sido Mtiofáoos uos e$t.a.dO' do Prato.. 
Desappa.rer;i:l. desse modo o inMntivo ao contra.· 
bando. · 

A proposito dessa assumpt4 refere·se o ora· 
dor ao estado das nossas re~ões com ·essas 
~epublic;~os. Níío •aredita em ttma S''lC>'ra pos
sivel, quando muito haverão estr em(,cimentos, 
que t~ndem a d2S9,pparece r a bem da civil is11çilo 
e do progresso dos dous pait.es. Nessas ques· 
tües ainda rest:& ~ recurso do .::~rbitra.mc.nto, es L ·~ 
arbitramento j:i foi ~mpNgado per nós com 
grande vantagem em i863, poro=siãodo con· 
fticto com a Inglaterra. Esse principio parece 
tambem ser o d,., Repu bltc::. Argentina nas suas 
queatõe! in~erno.ciorn>es. 

Mas os qae estt'Gmee1ro no santo amor dà 
Jlal:ria aind,., que .em e;<c9sso,. 6izem aer )JCSsi, 
vd um conflicte, não pel>lo questão de lünHes, 
mas pela. amblçM da. Repnblic~ Argentina na 
rt>constituíçiío do viee·rein~do do Prata. Não 
acredita. o oriJ.dor nessa. restauração, porque a 
Re;publica .Argentin<~- não a faria peh C()n· 
qUl!lta, Si se tive;se (le realizar pela acquies· 
cencia dos pows do anügo v:ce-reinado; o Im· 
poria nil) se podet•i' oppõr 11 · olh. Sà a po· 
litica da. conquista poderia contrm·iar om nome 
dos t•·atados qtte ccl01Jl•Ott, a~•·nntinà.o a indo· 
pendeucia. do Urugu~y o do Pa•·ag-uay. Essl!. 
resta.uração não s~ria com'cnieute "-O~ verd.<· 
deiros int&resses d~ R~pullli~a. ArgontilUio. 

Não nutrindo, poi$, receio do contlngraçíio, 
ospera o orador que, rosgu~rdados os direitos 
aos noo:~os limif.1lS,. procur~mo.> sal v~g-uardar 
tam1Jam o l no&sos interesses fiscaes compro-
.mettidns p~lD ~on trabarul<:> d:ts repuhlic~s <lo 
Pratg. par~ ~ provincí(l. <lo Rio Grande do Sul. 

A segunda qu~stão predominante Mste ol'Çll.• 
mento refer&-ae aos impostos de ~xportação. 
Esses iro.poslos s<io tolor~dos pe!n. necessídàde 
e nlio porque se rcconhcca a justiça delles. 
Qu~ndo so discutiu M commissJo a diminuição 
do tmposto sobl'e o nosso principal' produ c to o 
·café. dÜise o orador que neuhuni s~•ltimenlo 
l10stil tinha coutr~ o. prod.ucç.ão agJ•icola do sul, 
c aot~s desejnm il su~ pr0gperidade, 

Mas o imposto que pes~ sob1·e o ca.fé nà? 
atfccta directameute a sua producção. EMe 
116U0l'01 apezl\r da& difficuldades com que hoje 
l111a, ainda clispüe de elementos p~.•·a concorrer 
""lll vanhgGUl nos morc~dos coJmuminorog. 

o ,. .. u~ar nin~~ pÓ!le s•tp[XIrtar p<Jr alg.IUlJ 

t~:npo o ímposto, m.~s ha ttm gcnoro d:. nosso. 
prodneção que não póda mais sotfrel·o ; é o al· 
godiio. Si o algod~o nao for favorecido, a sua 
cultura dG!lOppo.roecrri.. Além dn coneurrencia 
em que entra. com os de O\tkos pa.izes, esse ga· 
nero é on e1·ado com alto~ fre\Gs p.,Jas difficul
dc\des de tl'ansporte M> zono.s onde é cultivado. 
Repete, pois, o pedido do diminuição da. tnxa 
<J.UB paga o algodão, de modo não só a f:<vofocer 
" a \UI. prod\-lcçilo, Gomo a. manto r csaa la,voura. 

O noht•c pt·esitlente do conselho, corno sei! ~n
tecesso•· cstabalaceu coma ponto do prog-r:un.tnu. 
do gabinete o resgate do pa~ol moeda. Decla
mtt S. Ex. qae a Yet•bJJ. dü 2.000:000$, propo>L;\ 

·para osse flm pêlo nol.>l'O rlopubdo polo Rio d'' 
J~ndro era insufficiente e não podi~ produzir 
os effeitos d0&ejados. Està o oradot· de ~c.córdo 
C{l!ll o nobre presiuen&e do conselho, ma.s como 
se póde c!Yectuar nas cot1di~ões nctuaes <lo or• 
çamento o "esgate rlo papel moeda~ 

As dosvs nt2.gens do c Ut'SO forçado, c ~stão dc
roonst~adas a evidencia. Os paize~ que lançaram 
mi!o deste meio arrependeram-se logo o !l·~t:t
mm de rcog.üt>r o llapel-moeda logo que ""' 
suas circumstancias o permiHiram, como poc 
exemplo os Estados Unidos e a Ita.lia. . 

Nas con<liçües a.ctttaes do paiz nllo póde con-
1 inuar por maia t~lllpo o regime o. do papol
rooeila, quo perturb:l todas ns rolaçõe~ coono
mica.s, que oner:>. o orç.~mento e !orna inMrta a 
fortuna dos particula~es. . . 

Par~ce-lh~ quo o meio do.·extingnil-o está na 
venda. do algumas dM nossas ~stradas do ferr0, 
cspocíalmcnt~ a D. Pedro IL 

Essa estrada. dá l'enda., ó certo, mas para qM 
o Esbdo cmlscrval-a, dGsde que os :fins da sua 
consti·ucçi'lo estão 11reenchidos ~ 

Alguns paizu que têm construido estradas 
da ferro nilo he•itaram em cedel-as aos patti
cularos, como por exemplo ~ Ho!l&n-ln e a. Indio. 
InglezJJ.. 

A questão dt1 papol·maeaa, 9 queBlila que 
d~Yc ser rasohirl-à. cmn animo~ eorl\gam c pa
tl'ioLi.•mo, ri o p:~pel-mocda a. no.~'"' pl'incipal 
dosb~a~.;\. Os PC(l ucnos ~cs;a.tcs n udn. produ
zem c só fi~.rvu.m pa .. lõ'l. cxcita.L· a cobiça dos es
p~cubdoMa. 

Quanto á converalio, segundo ponto do pro .. 
gt•amma do ministario, entende crue pódo sca· 
ef\'~ctu;Joda com gt·.tndie Yan tagom pMa o 
tb.~souro, O nal.>:e ranistt'O tem umn bas~o 
segar;} para fõUer essa opara~ã.o, e é ·a que 
consta da. tahelb n. 17 :mnexa ao relatotio do 
ministwio d~ fazend~. Cerc a de 92.000:000S 
de apolices ~S<'iO possuido> par proprietnrios o 
instituições 'Ille siio obrigados a tt!l-os nesse~ 
titulo,, e cerca de 41.000:000$ de r.polices são 
possuidos p~los bo.ncos, qu~ não pódem de um 
di;. para. outro achar emprego r~producti v o pw."'a 
fila enorm~ c~pito.L 

ú governo põlo,pois, contar oom umn b$e <h 
140.000:()()(J$000 sem co11tar com 42.000:000$000 
de apolicos l>aesuida.s nas prO'Irineias, cujos 
p'opríe tarios estão MS roe>m~s eircumsta.ncia.s. 
AMim, quando o ca.pit~l procura :loS apolices 
como Artrp1•ego ma.is ~agllro; qngndo o thesooro 
p&de emittir quantos bilh.~te• quir.Gr, oncon· 
tl'llndo oemp~~ compradoJ·~~. pol' qttê rs.i~o não 
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s~ ha. da tentar essa operação, que será feita de 
fac lo sobre 120.000:000$000 unieamen te ~ 

Nos p~izes em que se fez essa operação, as 
· condições uã:o eram tão vantajosas. A <Juestã<. 

da com·~rsâo ci uma questão veneida o o go
verno deYe tentai-a, por <a ue o contribuinte não 
tcn1 o devm· à~ pagar tna10r j tll"O do que aquelle 
que püde obter. O governo póde aceitar para. 
isso umo. autorização e realizai-a com o maior 
proveito para o pai7.. 

Termimndo, está certo o orador que ao nobre 
pNsidente do conselho poderiam di~er os actuae; 
]lropriotarios de titulos o que um propríetari0 
de 1·encbs inglezas diss~ a Lord Stanley: «estou 
contente com a re~~cção, porqne o capit~l fica. 
mais· S'l•ranti:lo !~ 

Vêm á mesa, são lidas, apoiadas e posta..~ em 
discussão, conjunctamente, as seguintes 

Emenàas 

Elllcnda. ao art. i' n. 7 da receita geral do 
Imperio: 

Os direito• <le e:tportação, a que se referem o 
artigo e numero a~ima, seríi.o cobrado> .no ma
ximo ,;. razão de 5 •} •. 

S. R.-F. Belisario. 

Art. Alem dos direitos de consumo e addi
cionaes, a qu<> estão oujeitae as mercadoria:> de~~
pachadas nas alfandegas e mesas , de renda, 
serão lambem cobrados, como addicionaes ao 
imposto gerai de iruportaÇão,os da mesma natu
reza. decretados por leis provincia.es, que sojam 
competen~mente revogadas e na mesma pro
porção nellas estabelecida ; sendo o respectivo 
producto escripturado em deposito para se1· en
tr~gue mensalmen~e Aos cofres das mesmas pl'O· 
vincias, como re:eita, observad~s as disposições 
dos uts. 22 e 74 do decreto n. 62í2, dQ 2 de 
1\gosto de 1876. 

A1·t. Fica aut01·i~ado o governo a expedir 
ll0\'0 regulamento paro. a typo9Tapllia nacional, 
promulgando o quadro definit1vo do respectivo 
pessoal sem augmento da despaza, quo 01'a se 
faz com esse estabclecimento. 

Art. E' craada n~ recebedol"ÜJ. elo Rio de 
hueiro a cla•se llos despachantes de accórdo 
com as regras a.dopto.das pa1·a os despncha.ntes 
das alfandegas, Glepedindo o governo nesse sen
tido o regub.mento neces.•ario. 

Sala das sessões, 26 de Agosto de 1882.
Bezerra Ca1Ja~Ca>tli.- R. Peixoto. - Sou:a 
Carllalb.o.-F·_ 8acll·e.-Rodrigues Jttnio>·-
Antonio ele Siq.ueira. 

Art. Ficam isento .. dc imp~sto predial os 
estabelecimentos de instt•uoç1ío, pertencentes :1. 

associações particulares regubrruente consti
'tuidas, em que for distri~uid> gratnitamente o 
onsino. · 

Sala das sessões, 26 de Agoelo do i882.
S •. R.-Bezc,.,.a Ca,alto.rtti.-llodrigues lt'· 
nior. -Antonio de Siqueira. - Be::erra de 
~[ <mezc s- -RodYigues PeW:oto. 

Adcliti'I)O 

Fica concedido ao governo o c1·edito espe
ciat <lc 6.000:"000$ para ser applicado ao melho· 

rllmcnto do materhl d·.1 a1•mnrla, da accõrdo 
co:n o phno quo fór a.doptadJ pelo governo. 

S: R.- Sala das sassões. 26 de Agosto do 
1882.- Bezerra Ca~alca11ti.- Francisco 
Soclrd. - Bc;erra rlc Mc·Mzes.- Rod>·ig<<es 
Pei(!Joto.- Rodrigttes Junior.- .4.,~ronio rlc 
Si~tteira. 

A discussão .ficou adiada pela hora. 
O SR. PRES!DE:<:rE dá. para o:delll do dia 28 

do corrente : 
Continuação da 2• disco ~são do projecto da

receita ge"~l do lmpario. 
!•ditado de n. i9i. de 1882, rcLJ.tiYo >c es

trada de ferro do Pou·so Alto á Dout•adinha. 
i> dita do de n. 19S, de i882, relativo á maa 

tricula do estudande J. · Virgiliano da Trin-
dade. . 

i• dita do de n. i8J, de i882, sobre a pl·eteu
ção de J. J. Fagunnes de Rezende e Silva. 

2• dita do de n •. !.10 A, sobN p1·omoçõ~s na 
armada. 

2• dita do de u. ii>3 A, sobre o :m·aza
m~nto dos morros do Clstollo c SlDlo An
tonio. 

Continua,ão da i• dita do de n. 65, de 
i 879, sobre o cornme~cio c tl'ans;_!orte de es
m·avo.s. 

2• dita do de n. f92, da :!882, J•elativo ao to-
nentc And;·ade Neves, . 

1• dita do do n. 143, de i352, rer.lamação 
Ttipoti. · 

Conti,luação da 2• discussão do projecto n. 
23A sobre a estrada de ferro de Batul'i té. 

i • dita do de n. 65, de !.882, sobre execuções 
commerciaesa . 

2• ditt do de n. 190, de i882, relativo o.o era-
dito ao ministerio do ímperio. . . 

2'" dita do> de ns. 150, 136, 1~0 e 121 abríudo 
diverso3 m~oditos · ao uliniste1·io d:t .agricnl
t~l·a. 

Lavanto~<-se a sessão ;i,, 5 horas da t:wdu. 

A.CTA. Dá 6Ü" SESSÃO E~l 28 DE AGOST<l DE 1882 

St::,S)IIAnl o.-.txrt;:Dlz:IT~. -Ro1 ilCrimcn tos do!i Srs. Mar L im 
Franel~co, Yi:m"a Y:ll, .Tof:.C ~t:tri:tnno, CH\':LI~o fi{!. 
zO:ltle, Daâ.ll l\:t ·r.onp ~ll\iu:~ . D1tquo-II:dra\h 'l'ci:rcíL·~. 
Discu.,;-,:1<1 d.) cir~!\.ttl~:1lo da n.~ce:it;~.. Disen1·~o!i J. es 
Srs. Àln.rlim i''rll;dse:l, Duqnc-Estt3.tb. Teis:r::ira, Al!
dnlllo :Fir;uüra, i\hrlim ~·ro:m~i!:co, Affonso Ccl~o .!uníot· 
Llc.ordil. ~~ornor.k , [g-r.."leio Mnrtinf!, Matta ~-racll.aüo 

(fo socrotario)_. PõtUiioCJ llo Soun, Al!tonío llo ShplCira. 
F cheio do:; s~nl~S,l!lll:I.C:IO .\Jortin~.-'}r,l.crn do UL:t ~,:\1 :\ 

~de Ago:stiJ llé tSS.?:. 

A's H horas, foil~ t>. ch~1Md1, acham-s~ 
pres~nt~s, .os Sr~. : Lima Dua1·te, l\latt11 Ma· 
chado, RibQ\ro (\l 111 !nez~s. Lwp1ldo Cunha, 
B:1:sson. Escz·as-noHo 'r:utn]y, M:trtiltt Frnnci•
co, Vio.ir.> de An:lradc, Vaz ilc 111~11->, Ignac;o 
Ma1·L'ns, · Manoel Cados, Thcophila, c~ntiio, 
Bez~tr:\ d, M3n~zas, .Tuv~nclo Alves, Silva. 
~bia, Vianna Vaz, l\iartim Fr.meisco Junior, 
José Marhnuo, Joã) Penid0; Ba1·ão da Leopol· 
din~, Ratisbona. Almeida Oliveira , José Pom· 
peu, Cam~rg•), !';spinclola.; ~dolpho Dlntas, 
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Antanío de Siqu~ir~, RibiLll, z~ma, G~n~.alves 
de Car~ .. lho, R'lddgues Peh:oto, Gonço.lve• 
F , rreil'o., Almeida P~1·eirJ., Rego BarrJs, Ro
dt•Igue• Lima, Pri.lco Par,tía : ; Alf,·edo Chwco 
e Montnndon. 

Cornp~recc1<1, depois da· chamado., os Srs, 
Ulysses Ví~nna, Cruz Gonvêa, lldefonso de 
Araujo, Barã1 do Gu..hy, C...rrwiro da Rocha, 
Barão da Villa da· Barra, Antonio Pinto, Can
dido de Olí"eira, Alfonso P~nna, Pr,,do Pi
te!, Geminiano, Alcoforado, Rodrigues Junior, 
Tarquinio de Souza, Alfonso Celso Junior, Mae
Dowell, Silva Mafra., Carvalho Rezende, Barão 
de .Ca.ninde, Barão da Estancia, Huy BarlXJza, 
Pa.u1a. .Souza , Ab~hrdo d9 Brí to , Ulhõa 
Cintra, Souza Queiroz Ju11ior, Gomes d~ Castro, 
Ferreira Viann:l, Maciel, Alves de Araujo, 
Sinv.,l, Soneos, Silvi~no Bra.ndõo, J3arão de 
Anadia, Augusta Flmry, B.u·ão do1 Araçagy, 
Fernandes de Oliveira, Duque-Estrada Tebdra 
e Sol!za Leão. 

Ao rueio dia, a.eha.ndo-se presentes 7i Srs. 
deputados, o Sr. preside11te abre a se>são. 

Co:upar~c~ram, depois de a.b~rb a sessão, as 
S1·s.: Olympío Valladão, Seraphico, M~lon, F. 
Belisaria, Souz~ Carvalho, Pa.ulino de Souza, 
Felisberto, Pa.saos Miranda, Araujo Pinho, Pe
reira da Silva, Hulhões, Franklin Doria, La
cerda Werneck, Andrade Figueira; Amaro Be
zerra, Manoel Portella, Cruz, Diana, Felicio 
dos Santos, Fr.:..ncisco Sodré, He.nrique Marques, 
Aristides Spinola, Pompeu. Alva.ro Caminha, 
Coelho Campos, Tertuliano Henriqnes, Córneir~ 
da Cunha e J, aquim Tavares. 

- Faltam, com causa. ·pa,rticipada, os Srs.: 
Adriano Piment~l, Ca;tello Bt•anco, GenerosD 
Marques, João Caetano, Moreira de Barros e 

. Salustiano. 
Falt~m, sem cau;a participada, os Sr.;. Al

meida ijogu~ira, Costa Pinto, Contagem, Pa
rcirll Cabral c Peretti. 

E' lida, pos~i' eol dismt3sãa é approvada sem 
d-~bate a act~ de 26 de Agosto corrente. 

o· Sa. i• SECl1.lllTAR10 d-i conta do scguint.e 

EXPEDIBNTE 

Officios: 

DJ ministerio da agricultm·.1, comme,·cio e 
obr&s publicas, de 23 de Agosto corrente, re
me ttendocompe!entem~n t• informado> os P"Peis 
sobre a pret~nçlo de S&lvador José Dorningos 
Melchior.- A quem fet a reqaisição. 

Do mesmo minist.er·io de 24 de Agosto co~
rent~. remet~endo em respos_ta as informações 
sobre o projecto de garantia de juros para o 
pralongam·3Dto da .estrada do feno d~ compa
nhia Mogya.na, até a rnarg·em esc1uerda do Rio 
Grande.- A qllem f z a requisi()'\a. 

Do Sr. 1 • sacrct.a.rio do senado, do 26 dG 
Agosto corrente, ramettendo CDm emenda " 
proposição do poder exe·utivo que antor·iza o 
governo a fixar " despe•~ <1,1 ministerio da ma.
rinha. para o oxercicio de i882-i88S.- A im
vrimir. 

Do Sr. d 1put.a.do Gene1•oso Marque3. de .28 de 
Agosto co:renb, communicando que p~r in
comtnodo de saud.~ nlío tem podido comparecer 
às s:ssõ~s.- lnt~1rada~ 

São lidos c vão a imprirni1· os seguintes 

Parc~ere.s 

1882-N. 253 

2• SESSÃO 

Prelençlto rlo tcnente-coJ·onel.Sorero de Castro 

A commissno de pensões c ordenados, tendo 
examinado a petição e mais papeis rela.ti vos á 
pretenção do tenente-coronel honoral'io do 
e~ercito So!ero d> CMtro, see.rctario do arsenal 
de guerr~ d" corte,_ e consid>rando que nas 
"ctuaes Ctt'cum•tanc1as em que se acha o the
souro na·;ional não se pôde favorecer a todos 
o.qucllcc quo a> quei"nm, não só de e:.iguos 
vencimentos, como de falta de '"Juidade ~r 
nib terem tido augmento, quando outros obt1-
vet•am ; con.siderando tünda. que o governo inror
mando sobre petiçüe:; itlenticas t'~m feito sBntil' 
a impossibilidade de augmon br-se a. despcz", ·,; 
a com missão de p~recer que aej>\ esta petição 
iudcferidn. 

Sala das commissões em de A1!'osto de 
188'?-.- Ilda{o;tso d.e Araujo . ....:. J Õsc Ma
rían.no. 

1882.- N. 254 

21L SESSÃO 

Pretençáo dos escreventes elo arsenal de gue;-,.a 
da côrte 

A commb~ão de pensões e orde;,~dos e1<a. 
minou a petição e~mais papeis concernentes 
9. pNtenção dos e•ereventes do arsenal de 
guerra dJ. córte, e considerando que a equipa-. 
r~ção dos vencimentos dos supplicantes aos quo 
percebem Mlualmen\c os empregados de igual 
categoria. do arsenal de marinha, teaz au
gm~nta de de>peza, o que presentemente não 
pamtitte o estado financeiro do pa.iz, é de pa
recer que •ejct indeferida essa petição. 

Sala das c@mmissõe3 em 25 de Ag,;sto do 
1882.-lltlefoMo de Ara~<jo.-losc Jl{a
n·anno. 

1882. -N. 255 

Pretonçcto dos cmpragarlo•· do Hospital militar 
da c8rtc. 

A commissão de pensões e ordenados, r,,;:a
minando a petição em-que os empregados do 
b.oopitul mililllr da córte solicitam quo soj am 
seus vencime11tos ec1uiparados aos que perce
bem cs d~ respe jti vo at•senal e intendencia. da 
guerra, e considarando que não pr~eedGm ss 
razõeo ~llegadaa de j i terem tid' todos os func· 
ciona.rios . das di ver L~as repartiçõ~B do minis.
te rio àa guerra, com excepeção apenas dos 
supplicante>, aug.nanto em seus vencimentos, 
6 ele parecer que sejn. indeferida esta pe tiç!lo, 
visto que não.convem augmenhr despo2c.s, at
ténto o estado .iinancciro do paiz. 
.. Sala da. cornmissões em de Agosto do 
1882..-llrle{onso Jose de kraujo.- Jose 
Maria1tno. 
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1.882-N. 2.56 

Pretmçilo dos i nspactorag de alwm~as 
alumnas da escola no1·mal da côrte. 

A comroissão de pensões e ordenados exa· 
minou a petição em que os inspector~s de 
alumnos e alu.mnas da escola normal da corte 
solicitam do corpo legislativo augmento d& 
vencimentos. 

A commissão não diMorda das allegações 
pt•oduzidas pelo~ peticion~rios, mas con.id: · 
rando que os ctrcum•tanc= do ·tbesouro nao 
perwittem augmento de despeza, é de parecer 
<l'l<l seja indeferida. essa petição. 
. Sala. das commissões em de Agos\a de 
1882.-llde(onso Jose da ,1.raujo.-Joso Ma· 
,·íano. · 

1882-N. 257 

Pretençiie de Francisco de ·Pa!<la 
Cavalcante de Albuquerque 

. Foi presente a commissO:o de jiêOsõ~ s e or
denados a petição de.Funcisco de Paula Caval· 

. canti de Alb11querq ue, secret(lrio da intendencia. 
da guerra, solicitando quo _sejam seus venci
mentos equiparados aos qua actuolmente pec·
ceba o secret~rio da intendencia de ma•·inha da 
côrte. 

Com quanto as allegações addllZidas polo 
supplicante em o.bono de sua petição o cnrro
boradas polas informaçõ"s da inten:!encia e 
repartiçã? Jhcal da guerra sejam favoraveis a 
essa; pretenção,_ a. commissão considerando que 
o.s ctrcurustanclas actua~s do thesouro nacional 
na:o permittew augrnento de despeza, é de pa
recel· quo seja ella indefe1·ida. 

Sala d!>i corumissõe.~ sm de A~osto de 
i882.-IUe(onso Josd de At"o.ujo.-J~se 11fa
rianno. 

i882-N. 258 

2n. SEBS10 

Pretenção de di~crsos habitantes das extin
ctas colonias de Itajahif e Pril'l.cipe D. 
Pedro. 

Diversos individuas residente~ nas cxtinctas 
e<Jlo~as. de Itajahy e Principe D. Pedro, da. 
provmCJ~ ~e Santa Catharino., na repre•entação 
Junb sollC!t~m do poder legislativo seja o go
verno aut(mzado a despender a somma d~ 
24:000$, com a conserV'~Ção e l'eparoe de ei· 
traclae de rodngcm, pónte3 c pon tilhõe.s e outi'&S 
obra$ d'arte alli constrnidas, a• qnM• se aeham 
em mau e~tado e exigem promptas e urgeates 
provtdenc1as, pal'3. que não sejam totalmente 
perdidas. A commíssão. de obrõls publíeas at
tend~ndo _que aoo poderes proviMiacs c.ab~. 
prondcnc1ar solirc o obj e c to da alludiCls. repre-

sentação, é de r>areeet· que á presiàencia de 
Santa Catharina se devem dirigir os moradores 
das extinctas c9lonias para o fim de que se 
tt· .• ta. 

Sala das commís.~ões ern :U d9 Agosto de i88Z. 
-Jose Pompou.- Som·eo. 

Siio lido,, posto• em discusoão e o.pprovados 
sem d~b~tes os seguintes 

Pareceres 

1882-N. 259 

Pretenção de Guilherme àe Sou~a Maia 
e outy~s 

Guilherme de _Souza Main. e outros, amanuen· 
ses da secretat·ia do quartel.genoral da ma.~i
nho., pedem augmento d~ vencimentos. 

Sobre e~ ta pretenç~o é a commissão de pen
sões e ordenados de pa.rec~r que seja ouvido o 
governo por intermedio do minísteno da mari· · 
nb.a, remettaodo-se-Lbe para este fim() rilg_ueri
mento dos suptllicantes. 

Sala das cotumis<iles em de Agosto de i882 • 
- Itde(c"nso da Araujo.-lose ,!Iarianno •. 

1882-N. 260 

Pretençao clos empregados da. secretaria ria 
escola potytcclmica 

Sobre o req tlerimento em que úa empregados 
dll. sect·ataria da escola pofytechuica pedem 
nugn::um to dos l'Cspoctivoa vencimentos, é a 
cowmissão de pensões e ordenados de pll.r&cer 
que o governo, por intermedi() do ministerio 
à o impcl•io, informe tt semelhante respeito. 

Sala da.s cowmissões em de Agos ~o de 1882. 
- Itrle(onso de Araujo.- Jose M a>·ianno. 

Pretençao de J oao Paulo Ferr~ira Dias 

·A commissão de pônsões e ordenados, tendo 
examinado o requerimento e muis papeis em 
que João P~ulo Ferreira Dias ped~ que a as
sewblea geral legishtiva autorize ao governo 
a conceder-lhe aposentadoria, com vencim$n
tos, no lagar de administrador da typogtaphio. 
nacional, que e:.:ercen por espaço do •Juasi 
19 annos, é de ps.recer que se ouça o governo 
por intermedio do ministerio da fazen da, 
r?mettendo-se par~ esse fim o referido l'~qne
runento. 

So.la. d"s cowmissões em .de Agosto;de 1882. 
- Ilde(onsa de Araujo,- Jose Mairanno , 
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E'lida e posta e~n discussão o approvada sem sacrific~ndo um sem numero de est~belecim~nto., 
debate á seguinte a.gricolas, que euetaiaYarn prosperumenLe o trll

balho livl'3. 
&dacçã.o da emenda offe(ecirla ao proj~cto E' fóPa d e duvida riUC o poder legislativo 

n. 1S8 àe 1.882 pelo s,., M artim Frandsco. gCL';Ü não tinha conhecimento particuh1· do que 
Red·lcção <la ''m llda offet·ecid~ ao pl'Oject> havia em cndl\ pro•rincia a tal r~speito, nem 

n. 1ô8 de 1882 p~lo Sr. Martnn Francisco. podi~ ~ loi geral, dc.•tinad~ a todo o lmperio, 

A assembléa get'<tlresoh·e : . 

Art. 1.• Fico. o governo autorir.~do a conce
der ao conselhoiro Francisco l\')aria Fm·tado de 
Me 1donça, lente cathedratico ela facnldade de 
direito de S. P .. ulo, j ubibção com todos os ven
cimentos que actualrnente percebe. 

Art. 2.0 l~ic~t.m rcrog-Adas as dispo~içõo:J em 
contt·ario. 

Sah das comm.íssue> em 28 de Ag·os\o de 
1882.-Affonsa 0~1so hmior.-L~opoldo de 
BulhiJes. 

Silo rem,,tlid.•s à commissfio de constituição 
e poderes ~s acms d~s eleições dos snguintes 
col!e!rios do 8' district J du. Jll'Ovincia rl~ Bahia: 
Catu, Araoos, Entt·e-Rios 'I.:;"Qjn Novl\, A~
gojn'na•, Assú Tot·r~. Nnssa Senh~>:·a do Monte. 

O SR. P!lESIDENl'E :-T•'m a pahvra o Sr. 
Marthu Francisco Filho. 

O S1•. Ma.rti:rn. F'ran.cisco :Fi
lho (sobre o expecliente)-pediu a pabna 
l""a rem~tter á mesa, afim do quo seja lida no 
c>:pedient·,, uma repNScntaçãa da camat•a mu
nicipal da villa da Serra.-~eg-~·aT ll<l. provinc.iit 
da S. Po.ulo, pedind~ paoa que fique peeleneen
do ás a'serubléas provincia.as a faculdo.de de lo
gislar so:)re locação de serviços. 

Vem i mesa. é lida c r emettida a commi3são 
de justi~a civil a seguiu te 

aca.u ~lar· intcr.~ss·~s di vm·sos~ ás vr-7.es antono
micos, como r;ão os de cada provincia. 

Par,, cnmo.lo d~ unarchia, occorre aind~ a 
seguinlc ch-cum~tancia : 

Que o govrrno go1'.alt pelo minis~eJ.•io d~ a.g ti
cultur<1, ot•denou a OX%uçiío. da lei de 1879, sem 
qn:.! houYes~~ cou fr~ccionndo o srm rGg-uiamento, 
e i~to qnl\ndo a p:·aprin. l ei tomon muitas dG 
sua• disposi~.iles doponc)•,>les de providencias 
t•e:gu1arnnnt~Ll'.•s! 

l~sta camat·a. vem, pois, resp9itofl.aml}nt :~, solí
cit._,. dos aug·nstos ropr~scnhnt ·s da n~ção que 
dignam-se n.ttendr::!l' pr1-ra. o nssnn.1pto indicado, 
q ne <i de importanci:t Yital para o puiz, 0 prin
cipalr•1o1lte pam a p:·ovincía de S. Paulo, que, 
si tives.sc uma lei regnla1· sobre locação de ser
viços, já terü •·ealizodo emprezll.s fec~ndas no 
seuti{lo a e arganir.ar o t rab.:dho agricol~- nacio-
nal. · 

Os defeiios da lei de 1879 s~o conh"-cidoe dos 
illu;tre3 deputados p'mlistas e fazem object·J de 
muitas r.lpresentaçoes endereçadas á assembléa 
geral, entre as quaes, são notar-eis, u:s dJ. 
a•sernbléot provi n~ial ele S. Paulo. . 
Entrct~nto, nlib SG furt(l.m os abaixo assi

g-nado ;\o dever. de ~pontn como m~ dida salu
tar a que, d~sc~ntralisando a rnat~ria, confiasse 
t.s o.'·somblé:\s provinciaes a attt•ibuição de le
gislai' sobre locar;C:o de serviçost _ p~is, entào1 

seria mais ne.tur!>l que c~rlo. provincia. fizesse o 
•tne fosse mnis consentaneo com a natureza do 
seu \rabalho. 

Pedem deferimento. E. R. Mercê.-Pe.ço da 
c:~.mara municipal da villa da Sert·a Négra, 8 de 

·Augustos o dignissimo• senhores represen- ·Agosto de 1882.-Joil'o Candiclo de Assis F'e1~ 
tantes da unção brnileb·a. reira.- Benjami't Domingues de Godoy.-

R~presentaçcio 

A ca.me.ra municipal da villa da Serra Negr~, Elias lasd Alv~s F,·ôes.-JoaqHim F,.ancisco 
prol'incia de S. Paulo, inst~da pelos seus mu- ele Oli<:eh•tt Ramalho.-CamiUo Pires Pi
nucipcs, vem o:rprinür nnte n. representn.ç:io mcntel. 
nacionat o• vaLos ue seus conuniltentes aceNa I O Sn.. C;~.l\\'Atuc R:cr.J:lN'OE :-Peço a. pn.la1·rã 
de u;n s.ssnmpto uc ma:tium urgencin IJ il<lpor-, pela. Ol'<lem. 
ta.nc1a. · i O SD.. PREslOENTE:-Não e.itÔ. Ji .. ula em Jis-

Tr .. to.-sc d~ organi•ação do \t•no.: lho, de rcgu- cussão 
lar a locaç.ão de sm·viçúa rm·a~a. · , p . . . 

A J ' d 18-'J - 1t rl • d t 0 Sn. CAR I' ALUO >'EZEXD~ :- OLS e pOl'ISBO 
. et e ' na o consu o~ · ov1. a.men c os e e p 0 , 0 n. t'nh vro; pelo. ot-denl. 
tntc1·esses dos lavradores c d"term1nou n. perda qu u !i . 
d~ enorme ·~ ca,pibL'JS empregados Cffi cont1•atos O Sn.: Pn.E~IDE:1'tll: ~ - 0 o..rt. '169 <lo r&~gt-
dc lo,ação do serviços, pelo abando::o que os me~J' dtz (Le)' . 
locadores julgarn.tn poder fazer de suas obriga- . Nao _tond~, pots. d: encet~l'-se nenhu?Ja 
ções, em cons·~qnencia da falta d~ sancçãll legal dtscussao, nao ha mohvo para que . cu ~.e a 
pa.ra as sua~ infr.icções. . palavl",\ ]leia ordem ao nobre de1m~ado. 

São innumeraveis os e xemplos de culturas O Sn.. ÜAR'"->Lllo Rz,Et<llE:-Entã:o peço ~ 
descuid:1das e ptardidns pela auscn~iã. dos -tra- l)al:J:vra. p~\ra am rw:frocio u rgenta. 
bal~~dores1 ao~ quues, entrc~~"to, os 1ocatarios o Sn . PnESlDJoi~TE:- Eu inret·evo o nobre 
ba~latn feüo. 1mpo~tant~s adtantam Jntos, con~ deputado. Ag-ora dou a. palavr<~ ao Sr. Vianna 
:fuat?s no Ng·~tnGn ?as le1~ àe 1~0 e ~837 · Vaz, que obteve da cama r"' tunn urgencie. p~rn 

~~essas lela devtam.sotrrcr a.teL·aç_ocs, cum- a seasl\o de hoje. · 
vrta que fossem clbs Justas, de áceordo c .mo 
interesse de ambas as partes contratantes; e 
tamb~m qae se tive~se em vista o üslado das 
relações cr 2acb s pelo regimen Yigen te :üé 1.879,. 
nntos do a.niq uilla.l-aa rom um tr.>~o de ponna, 

V. !Y.-28 

O $1.•. Vianna 'ITaz não vem fa
zer um diacmso n~m occupa~-se de th.eorias 
políticas ou de assumpto8 que possam· iutet·es· 
sor ~ otten~.ão d~ co.n1ara, 
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Anim!l·se a vir fazer um appello ao g:~bi- I O S r . • :José 1\-!t:t"l·ianuo ó obrigado 
0,, te 3 de julho, no qual folga. do l'Cconheccr I á requerer uma urgcnCia. na sessão de ,amanh~, 
nliO só um chefe prestig ioso ·o ll:tperim~ntadJ, 'r vis:o não <tuerer p~ejudrcar o~ or_a<lorcs uncn
c~mo algumas da.q m1is . rob~sla3 e pre;-.aradns pies )>>ra ~llMom nos Ires prlll\Oiros qu,.rto3 do 
intelligencias que o plrtldo hber~l· tetll l\ for- : hora do hoJe. Tem de occup,.r-so da. emenrl~ da 
tuna de contar em ambas a.s cas ~~ do par la- ! .commis •ilo de orç1monta o 'l"e d~ ncc~r·do 
lllento. . • · . j com o geve~no apresentou e fo1 pubhcada. 

Conhece n~o ser esta a occa~1~> m:u s op_po r·- ~ Desde que nli lho conlle " pahvra no orçn
tun:' para. occupn.l'-s& d~ mate r r:. q?-o o obr1gou 1uento d:l rccailn., 11li0 p_õd.e defende: os in te
a v•r a tnbana ; dever1a tel-o ferto 9aando ~c : res•es do· commc,cio do Pern<>rubuco quo slio 
discutiu G orçamento que com clla . t1nha mals J inteiramente sacrificado~ por o:;s:>. emenda. Su 
intima ligação_! ~isto, porém~ oppuzeram-sc . lhe r esfa !\ o2po1·iunidlde d e um:\ urgeucin, ,e 
razões quo e~poo '': ~ma.rn. ·e IJUC JllStlficam n espo:·a de ben.evol ' ncin. dt\ ca.m:u·a que Ih a 
sua preseoç• na lr1bU!'a.·. . · concoda por mei:>. hora, " !'anhi, pn.rn. discuti r 

Diz que de l1a multo e r:.rJ o relat~rto tlo esta mo.te~ia. 
mitlisteriod:\ fazenda ~lle_não St: oceupll.l.\rga. F.' n.pprova.do 0 N .

1
.,et·imento. 

mGnte do estado pouco eatlsfatono da alfan.d·•g<~. . 
rur. provineia do Maranhão, que o orndor t~m o Sl.• . C:u.•-valh.o Rezend.e ob-
a hon_ra de r epre>enl:lr; · . t~ndo " t>n.l:wl':' pob ordem. p~<l' :n Sr. presi· -

Ya.1 expôr com !' ronrs e;crup11lo3a nd~hdadc dente qu~ consulte á canlaro. si na "' s:i.? de 
o cseado lastimoso 701 qu~ • . , acha a m·us fm- nruauhü uo~ p.·im~iros tre~ qna.r tos de horA 
P?rto:nte do.s repartiçGes fis~a::s de nm t. p•·o-, concede -lho ucu.\ urg-enci:. de iO minutos pa,ra 
vmcia, que concorre com mnt• de 3.000.000$ f 11udaraen Lar um ,·equet·i111!lnto relativamen te 
l ar~ :o. I'Cnda gcl'al . . . . ao Dia.ri, Oflicial , i st~. porélll , posto"iormonto n 
D~sereve o or~~r o estad.o do ed:•fici9, que urgen.,;i~ re'luerido. p~lo nobre deputado o Sr . 

qaaltfi~ de pard1~1ro .• c a msuffic1enCia dos José Marianno. · · 
~rma.zeo.s psr:t. receber os g-enert?s que entram CoMulbda "c,sa sobre n u rgencia pedida 
D? ]tOrto, os q~ 'e~ iic~ro ~os nanas pot· aque!le pelo Sr. Car.-alho Roz 'Id e, •·esolve pela afür-
motiv9 . C •m l Bt? _não 80 soffra 0 CO~merctO, mat iva. · . 
como as companb1ns .de vapores c nav10s que 
s:ln obri.~o• a uma demora mo.ior· do que a O S1•. Barão da Leopoldina • 
neccss~rio. para .o servi\O da descarga. . -Volto, St• . pr·coidente, " qucstllo de tarifas da 

Trata lambem dos nrmazen3 que o g()veruo es tt·ad:~. de ferr<l . D. Peih·o 'li o de ou trno 
alugJU, os qnaes, :llómd~fica~m a uma grande ompreus, que, a exemplo destn, promeUJram 
dista.ncià~ nilo permittem u ma fiscalinç&o re- favorecer o t ransporte de mercador ia• que por 
g ula.i'. . · - 1 ellas transltasssrn, no intuito de anxil i•r a 

· Variao outras considerações produz em fuvor 'i bvoura G o commercio, classos tiio oppdruldns 
do projecto que vai mandar á roesa para o e sohrec:trregada, pelas altas e exccasi vas ta
qual chama a atteD~o do governo e da ca- i rifas de nossu ~st:e.d~s· de fe r:o. 

m~~- inimigo áos emprêSum3s , cnte~dc que 'I qwmdo, S~· · p~esideo.te, n? priucipi~ -~ pri· 
deste meio só se de.vo lança~ mão nos dia$ dif- . me1~a . scs:~a1 ~e _nossos l! a~alhos dtrlS:'r:" a 
ficais, miiS a qlle&tão muh de fi gllra,des.l~ que V. Ex. um requer~m~n~o p~dmio .e mqumndo 
o.governo, contra.hi ndo um em: restimo para aS. E~~ ., ~ es::mmrst. o da . agr'lcultu~~ . quo 
ter aquel!A applicação, concorro para G melbo- nos d~sse mfomiações ácercn do;' t: aualhos 
ramento rur. rende. publica. . de uma _commtssão compostl da C!D:oo dtshnetos 

Vem á meSll é lido e ran1ettido ti eommi•sã:o caV1l.l b.etros, nomo:da pelo semjl_re lembrado 
de orçamento '0 se" uinte · St·. llu:.rque do Macc<lo! en~ontr~1_ua p&rto de 

"' S. E::t. toda banevolencta e solrmtude, tanto 
P1·ojecto que niio houve neée>sidaqe d~ S. Elt. ·da~ 

informações of!ieia~s, ou vir pessoalmente ex-
N . 2H.-i882 plicaràell.m;r.ra.dosSrs. depul.:ldcs qual a atti-

. 2~ sEssÃo t!tde em que deparavam os trabalhos tbssa com
missão nnme~~::t. pora. .tlio patriotiêo commetti- . 
mento. A a.ssembléa. geral resolve: 

Art. {.o Fiea o gov~rno aut.orí~ado para 
mandar construir, ou eonlratllr n construcção 
de um edi1ieio para a: alf·tndeg-a da capital da 
pMyinci l d >Ma ··anhão, despendendo conl isto 
até a quantia de 600 :000$ , que dev,.·à ear 
paga em tres prestações :i ra1.ão de 200: 000$, 
por exercieio, fazendo par.1 ÍS$0 a necessaria 
opor:>.ção de credito . 

.Al't. 2.• R evogam-s; as dispo~içõ~s. c.n 
cantrat•io. . 

Sala àas ses~õas c in 2S de Agosto de !892 . . 
- V ian na V a;>. - Sitca M: aia.- Sa.lustio.no.· 
-Sint>nl.. - Go""', tl• OastrJ.- Al1noida 
Oli.,eira. 

S. Ex., nle:n d1 ·ouvir-me parLicular.nente 
por diversa• vezes coru llondos1at~1nçã., e com 
" delica1en q:l~ tl nto o distingue, pelo que 
dou-lho meus ol~ l'Lloa a,;r:d.ecirnantos,. ntto 
he:lito11 urotó m1me:ntn em· conv.id:u· um doa rn.lis 
dist.inctos. e esf~rçaioa engenheiro•, o Sr . Dr. 
Pedro Gordilho lletim I>. [;~:nc, afim d~ q110 
com. os cinco memlú·os a qu1 já me fl)feri, cÕl· 
hbOl':>Silm o npt'G·~~nt•ssc uma tabtill~ que 
scr••iesc de b'nc a S . Ex. para t ?rnat• effe
cti\'3 um~ p:ilme :stJ. t:to d ''sej1da c h a muito 
ea;>erada pel-e" I \\'tadores. :-.nim,ln<lo c :IC()rO
çoundo a"'itU <. oulras empNZ:lS praticanm 
tiio nobre ~u o.nto pnlrbtico o-xemplo . · 
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Ir dcsncccs.~•rio, ::;, •. p~esidQnte, que rolem- se.:~a. do Cearà. ou sssamelha-se bem a. uma 
bt·e a. c•mara dos So·s. doput.~dos o regozijo que obngaçilo forçao\:>. com o dispondio de uma 
destJe•·wu no animo d~ tOtlns os intere3sndos e g o · :>.ti • d d • 
coutriiJuinte• desu o oat,·ss via< ferr" "" • no- u !'ra tne.;pe: a: o e or em comp!oxa o pro-. 

• ·~ " v~noente do um. grande erro politic<> e, &!Dto 
ticia P.ropab da pelo~ pri.ncipaes m·gãos da i.u- dlZel-o, commelttd<' por mMs co-religionarios. 
prens~ dest!l cõrt), L>l.O c, que o governo acha- (Susstm·o). 
ra-se dts1,osto 11 prcst~t· attenção aos cbmúres 

·d" I .. vooua. e do com:o.eroio, cla&>es já tão v•- O Sa. Pou:smEsrz:- Att~nçito. 
x:.das t".!.lo o:;:cessi\'0 preço po~ qu·e pagam o A direcç.ão da estrada de ferro D. Pedro 11 em 
transp, rte d~ s t;as ouercadoria!a est:>. córte . . dem:uida ãs a.,guas. do S. Francisco, tenrlo 'por 

O Sn. EsciUGXOLL'I! TAUK.ti: _ N:to 88 ponto de partida l\ estação de Enti'G Rios, foi 
ou v o nada, Sr. p~c~idente, e peço a V. E~. um desaslr~ para. . o thesouro e para o p•\iz . 
que m~nde to~~ r n c:~.mpainh:. granrlc.- Gl'and~ l'ilsponsaLl tidadc posa s~bre o a>ioiatro 

· que, . com sua ·assignatura, su,nrc'invu esse 
O Sn. P RE31D!\XTE : -Allenç:\o. d~stre e que, sem exagera.çã:o nonhuma, 

. O .sn . D«n:to M LEoPor.~rsA :-Sr. p 1·e~i- pOde affirmar-se um ex.cesso de d<!spezs. do 
dente. ouL•·.a cousa não se de-rm esperat·,quando 40.000:000$, ate ohe~ru.· a seu pont~ objectivo-
o governa ae o;> ;>nnha "uiod~ se o;•põe ob~ti- aguas do rio ttas VcUuts; · 
noda.menlc, o. favorecei-<~• no senti•lo dA mB- A cs'trad11. de fer;o D. Pedro U, devia ter se
lh:>o'arem su:>. posição economica e financeira gui~o aqa~~ dírecçiio .l'lnnej.'lda pelu conee
com a. CJ'ea;,Jo de hancos de credito territorial, lhe1ro Ohnsttano Otton1, ou a que prereriu a 
que v,te~se . a;r:>.nc .. t~:~s das garras da usura e estt·adc\ de ferro L~opoldina ate á villa de Oa
qlle Il',.•dmed.r:yrJlmonto serão -le\'D.das a. um taguazes, margens do Pomba. 
a!oy3m~ i~~;~vita.vel, dentro do prazo de um quin- Na occa8ião em que se deliberou definitiva.
quenn10,s1 por M:I.SO,com~ se espem, continuar mente effectWlr o prolongamento da estr:o.d~~o de 

. n .~otft•er depreciação na pet·mula seu . qul &Í ferro D.Pe<lro ll a S. Francisco,dando-se começo 
unLCO e c:tclusim producto-o raté. aos estudos preliminat•es na est:>.ção de Entre~ 

. A co•;>mi siio no:"Oe~da ha deus a!lnos por R tos e matgens do P;~.rahyllana, energicas 
aqu ,no 1llus.tre morto re11niu-s~ com o dito cl- rcdaon1ções foram levantadas nesta c.1aa c n:\ 
v:d!oei~~ d o ~sição j á tirm~a no paiz c clljo imprensa. . 
nomo Ja. r efert , om ful.s .do pro:umo p~ssado moz Tenho lemb~ança do hayer assistido urn lu
d' Junho: abriu-se.brga di•cu3eão oobre 0 as- minoso discurs> do illuslre de ~,utndo peJo· Rio 
•nmpto de que estava e lia enc.trr.,g,1d~ ; fe• de Janeiro, ~ ~r • Andrade. Figueira, recla
estud~s .Prolongados e :>.;>rcseotoll li S. Ex. o m:1:n~o n ão so contra o crcdtto de 20.000:000$ 
ex-mrn,st: o da agricultura uma tabclla fa- engodo para essa de•p T.a, como contra a. di
~en:lo Ullla reducção de 50 •(o sobre 0 trans~rte r :eção qu~ a ello. se prete'ntlia. dar. Entretanto 
de ,;;-eneros .alimen\ioios d~ primeira 11c;co~i- 1 corria. a oolicia de que os. eslndos pre~iminnres 
.da.ue e do 20 •,;. s~b•·e o cafe. se fuzt ~~om com toda enêrgu e soÜ'egutdlio cor-

Fez parte dQ.tBa eon\:ni;são o distio.cto dirG· t:tndo de .pequent\ . em poq11cnn dist.1ncia o 
ctor da estrad ' de f•rro D. P edro I!; que m~g.estoso Parabybuna p~ra sobre ellc se .con
couhecedor de todo o m·,canismo dessa em- ·•trOl.U' qu~tor-<e custosas onles d e ferro. 
prezo. os to.;:. no eaeo ch bem au~ili•r a com- Por essa cccasiio o nobre depatado pelo Rio 
missão o dôtcl'minar ate que ponto devia che· de Ja.Miro procurou calar bem uo ospirito do 
ga:· a r educçNo <h tarifas pois por um lado linho. governo o da canlal'.\ as cnnseq t\eo.eias de su
o. rohtorio aprcs .. nl:do u\timam1nto annun- !nolhantca u~s.1stro, que futuramcn te viriam 
co::.ndo u ma renda. pn. L·a mai.• de 8 of0 do cap ita l tnkor~&~er as _forçlLlõ da lb·~souro c aggmvar 
cmprcg~do em toda linh:t, ror outro lado ert\ a posr~lo parllculnr de seus melhores fre-
muito natm·al qoo com a nducção de t~l'ifa~ guezes. . 
cnt relação aos genoros· alim ; nticios deseiwol· Mas, Sr · pr~oH!enle, Indo isto não serviu 
vcs.s~ grand3 ooneurren~ia de mcrca.dor.ins c de ":vi~o: o governo rov~stiu-se de coragem c 
BMtm não' dimiuuiOl!C c:<cessivaruentc " rend~> coultn~ou crn sua cnrrcíra \'ertiginos.~. indo 
d.;.quella empreza.. . bater a. i• esta~• . · prcnuncio do to·abalho em a 

. Nã.o acompanho. o illustre depu lado pelo H o estação de E,ntre Rios, }n~~ilisando a ?ella e 
d!slrtcto d:> pl'onncia do Rio de Janeiro que bem co~sto·u\dCl. estro.da l!ma.o & I.nduslrta., qu_e 
csforçou->e em prov~t· que li estrada de fel'l·u nos h:wt::t cus~-ulo <l1lantoa • •tperwr. a 12 tuol 
D. ·Ped.ro . II, em vez de est:>.r vrodazindo uma contos. . _ . . 
renda hqu1d ' annual de oito mil e tantos conto3 .Por es~a occa.srão, nao só a unprensa, como 
de conformidade com o relatorio ela directol'i~' o tllustrado deputado pelo H • districto do Rio 
pelo ~ontt•ario. trazit ao theso'uro um de ,[a!<].U~ ~e .JauoÍI•J ch~mou a ".ttenç:1o d~.govemo e 
de se>sc~ntos c tantOs contos aunuaes . . as ':ezes ~om ~~hemencta quo ser1a uma c~-

Cumprc-me dizer á camat'a dos s,-,. de- lant1dade mnutohs11r-se uma estr:ula que es
pulad~ qoe. com1u:mto esS·) i!lusl~~ deputado tava e hav1:o- prea~do ti~ .bons_ ser_viços ás 
qu:> tao lnolhantemeote falloa 3. respeito .de zouas cafee1ras abano d~ M!l.ntl~uetr•l, taes 
tarif<~$ da estr.1d1 d~ fot-ro D. Pcd:·o Il, nRo ~omo R_io. ~reto, •Juiz d~ Fdra, Rio ?\ovo, P omba. 
quize;s·) cont•·aeiar o nulific~r o bcnoficio ·que c muntCIJ.I lO do llfar d·l Hespan]tn. . 
o gov: rno protendi3 dar ,;. lin•oura .. toclal'i!l. a Eis, Sr . prosidente, a razio por que o go~ 
dout.rm:o. ~~ S. E:c. n~o d~ve s~r acena. . v~·no .sé.: v~ ,lí~~.o em s~rias' 4if!i,culdades a -pre-

Sr. pr.,sdcnte. a ~tsto.na da estrada de ferro sb~r al.~ençao. a' l avoura, no que diz respeito" 
D · Podro Ir, não o thfi•reule d'"l"dla : da baixa. de: tarifas da. es trada. dc ferro D. Pedro 11. 
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Si fa l'rdOs •ep:>.l'.U' g. l'<Dda .arro.)(l.dada pelo 
thesouro em relação :i3 margens do PJr~hyba 
e do seus conlluen les, isto é, toda a. pa,le da 
bvoura. de café, vereoos que só est.o. pa.rte é a 
quo con corre co1u ·vanbgem para a grande 
renda da estra-lado ferro n _Pedro 11, e po<k
r emos nos convencer d~ quo da esUl.çliO de B~m
fiea, pequena · distancia al ém de Juiz d~ Foro, 
ate o ponto onde ella se acba funcci onando- Ca
nndahy, talv~z não de rend:l. Mm cnpacid:u!e 
Jl"r·• comprar-se a gr,\x~ neces>aria às lo ·o:llo
tiv'as. Entret1ntoalavou•·a r.1chuna todos os dhs 
com paciencia cont;.•fl. os fretes e;\:CC~sivo ~ por 
que são ll':>nspo,ta.dns sués mercadorias e o 
governo ·n1o qner , ve- sc, tolh ido, n~o póde 
r olõOher c01n facilid~de esL> quostil.o, porque 
tal v e~ jà. exceda a 30.000:000$ absor~idos do 
Ent,·e-Rios a Carandahy, ponõ.o tel"min ,J nctu:ll
mente o qu' túvcr. trug.• un1~ · reduc~ilo do mil 
e tantos ·contos na rend:: g~Nl da estr!l(b, ruas 
·que ni!o deve e"t."' circumstancia infundi•· t~r
ror no :mimo do go<cr no, pot·quanto os juros 
do c:>pi tal empregado até o ponto terminal a 
que me refe"i, excede ele 8 •/,, dous mil·; tan~os 
contos, jnt•os astes excedentes aos dns apolices 
da. divida public.L e dos compromissos do the
souro para com os pa:ticuhr-es e o estr~n
goiro. 

Orn, Sr . presidente, si a estrada dG ferrv n. 
Pe.iro 11 tÍTe•se segu1do a dirccçõ:o da da: Lea
poldina até Cat•g-uar.es, de Catag"llaz~> atra
ves>ando <lS eJbeeooiras dq alto Mnt·iaM. a. di
reita da "''~t·a d~ S- Geraldo, atc·:wes>,"ll<lo o 
Rio DocC,9_llatt·o ou sei~ l eguas a.ba.ixo da cida.Ge 
da Ponte Nova nílo esladn. dan do mua ronda de 
40 "/• em vez de 8.28 •/o annunciaQa pelo dis
tincto director d• estrada de fe1·ro D. Pcd1·o II, 
;10 cX.ereicio p:zss.'\.do c co ,. n as ac.tnnca hdf:ls 1 
h to ó, enh·euuto, f~c il d~ se prova1'. c compre
hendei'·se. 

A zona do P oria Novo à P.on to ·Nova ó .toda 
coberta de fozcnJI\S de c.~fé : ha ahi ulllo. pr<r
ducçio creada c desen,•olvendo-~c todos os 
dias. Alem desk1 circumstanch, desde que a 
cstradôl. !falgass) a Ponte Nova., cst~belecel·-se
;,.,.l fnbnc•>'!, de forro, porq ~e da Ponte Nova a 
vi rar-s~ )'ar :c as ca.bocoir:.s do Rio d:o.o Volh:u~ , 
CJ;Í!ste :l. jacutingJ. em n.bun~ancia., mnteria.l 
co:n que se faz o bolfi ferro na província de 
:\finas. . 

Existem montauhn' immen•as , C)b~rtas de 
pedias, qu~ l~nçadas :10 fogo, . produzem f~rJ•o 
tão bom como o pl'imeü·o da Sueci~. que tanto 
se consome ne3te Bra.z il. . . 

Eis aqui, Sr. pr~sido.otc, o m:1l ·C<1nsado peh 
pessilua, pela iuconsiderada direcç<lo que deu 

·á estt•:;da de ferro 1). P edt·o li o nosso pa
ter!Jal gov~rno. 

O Sa. Sou.Es: - Mtn e um f~do consu
mado. 

0 SR. B AIL\0 D.l LEOPOLiilNA : '-- 0 que que
ro mostrar é que si .hoje não nos ·uzem oonces
•iio de um peg_ueno .favor, é 'Isto d ~v ido' a um 
injustifica.vel erro político, ' que foi p revenido e 
estigmatizado, não só pela carilara dO. Srs de
put:!.dos; como pela imnrensa; arit~s · do fáudico 
martello descarro'g:lr SElU pesó .Só'liri :i eslác3 
em BnLre-Rl:oa. · ·!f .;: ~ .: ·7~. 

O Sn. P n.EsloE!'ITE :-Lembro .ao n ' bre do 
~utado que o tempo P.Slá terminarlo. 

O Sn. B.\RÃo DA LEoPO~Dl:<A : - Attenda 
V. Ex. que o tompo que me foi concedido, foi 
roubado por out..os orado1·es o '· u estou ainda 
em começo do meu di~cureo, tenh , :linda de jus· 
tineM' dous artigos do meu rcqu~· rixncnto. 

Por tanto, !>eç' a V. E::<- que consulte a C<lsa 
s) m•! concede mais uns quinz l minutos p;•.ra 
concluir o meu discurso. 

(Co>tsuf.tada a casa, e concedida a ttrge1~cia.) 
o. Sn. PB.ES!l>EN1E :-Tem~ p1Úavra o nob1•e 

deputado. · 

. O Sn. B.m:\o IJ.\ LEOl'OLOINA: - Sr . presi
dcn te, l o;su que foram apresentados a S. E:~: .. o 
Sr. es:~ministro cla :>.grictlltura, os trabalhos da 
commissão nom~:~.d.~ p·wa a r.wisão d~ !~rifas 
da estrada de frmo D. l"~dt•o 11, ~. E:s:, não se 
feZ dcmot·ar em autorizar i mmediatamento q ue 
fo~m reduzidos os generns alime nticins dP. 
primeil-ll n •>Mssid.•de em 50 •/o, cuja reduc~.ão 

·com~çarh a vigorar de 1 de Julho em diante, 
deixando, e!ltr~l'.l!l\o , de fazei-o quah!Jo ao café, 
gancro ma1s 1mportnnte, que devta t3r m e1·e

. cido ma.is nttetição do goyerno, pelo que se 
acha imp~cient1da" lavoura. 

Et\tretanto, nüS vemos que o sn.ccessol". do 
nobre ex-minisLro da agricultura acha-se no mi
nieteriu ha quaú clous me•es, e não tem tu gi (lo 
e nem mugido a respeito desta necessidade 
impro•cindiYC! c indispens~vd, isto 6, bai:'la 
n a. tarifa de· café, Ct\ill e'porta~ão vai j a adian
l9da. · 

P ar ece qnc 1m mà. vontade de t udo e de 
touos couLt" a dutivali!la class1 da bvvura . SO 
della . •e.lemb1•,, o po!ler legisl~tivo c cxcclllivo 

. quando ha neces3id:tde de a.rrancal·-se-lh•> lllllis 
,ugun > coa tos de 1·éis por meio de ventoJ•los 
tributos: 

E ' de aàmirar-so, St·. presidente, o mudo por 
que quiz o governo dot~r a lavoueo. com diiTo
l'ença de tarifas Da OSI.r!da d l ferro 0, 
P edt·o II. Consicle L·.mdo ess:'. d asse um con
jullclo .de lnocios, não trepidou o governo em 
,,bus•r do sua paciencia., mandando pàr am c:<e
c ução uma revilliio do tarifas', ncotupanh ada do 
um bonelieio paN iogle: ver. 

O modo por que se esti cobran:lo o f,· elo 
dos gaueJ·o• C~J,>ortndos pela r.st1-adn do ferro 
D. Pedro H, o um pl'C3en te g·rego 'que os 
freguezes dessa emprer.a, ·e principalmente a 
classe da lavoum deve agradecer sem pezar. 

Os !l.(íentes tlo goYerno na estrada de f~rrc 
D. Pearo li est.'ío executantlo infielmenl.e · a 
portaria expedida pelo ex-min istt•o da agricul
tura em fios de Junlro, em relaç-ão aos gener~s 
alimentícios de i> necessidade ; em vez de for
marem um:l tar ifa novn,.conforme a guella p<Jr
ta.rin, por um só preço, tan to na 1mportaçio 
como n01 exporwção regnl~m-se pela antiga, a 
de i de Dezembro d~ 1878 : -cobram por cad~ 
alqueire t!e milho· do Porto Novo li. estação da. 
corte 540 l'S., e tlespacha-se da corte O mesmo 
:~lqueiN de milho para a mesma .estação, per
correndo a mesml extensão kilometrica por 
1$080 rs.: é um abuso inqoalüicavel e inadmis
sivel, que pre.~umo se.r ignora11o por S. Ex. o 
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a.ctual ministro da agriculta1'a: e pa~a ~a ta falL'\ 
de dever S'>lll qualificativu chamo a. a.Lteação de 
S. E:":. Querem se constiLuir n.lgozes de U1,1:t 
classe paciente, que· neste paiz só t>m servido 
para ser explorada pela aha a :ministraçã, >em 
as dwid~ocompeasações.De BJl'lecruc a po1·t:u-ia 
do E. Obre cx.-mjnistro d. \. ag1·iculturo.~ cnl.. rolu-ç~o 
aos ganero~ de primeira. necessidade, esl;-. ao 
contr"<rio do qcte se o;perava. 

O SR. J. P.~::<r&O :-A provincia de Minas 
não precisa importar man timcnt%, da 16. em 
abundancia. para s~u consurrw. · 

O SR. BARÃo DA L-.:DPOLD!N!>. :-Quem tem 
informa.do a V. Ex. a este respeito se ach~ en
ganado ou V. Ex. ignora o quo. se tem passado 
em nos<a zonacafeaira. Quem tas vezes não teJ·:i 

. sido importado milho. ar;·oz e feijão da córtc 
para. o districto de V. Ex. ? (Apoiadas a apar
tes.) 

O nobre deputado pMe estar· convencido de 
quegT.1nde parte da .lavoura d1l província do 
]{ío de Janeiro c parte da de Min.'is GePaeo, 
consome cxccssi va quantidade de generoe ali
mentícios de primeira nee.e>sidude levados aqui 
do Rio de Janeiro. (Apoiados e apartes) E a 
razão é que os f(l.zcndeiros que consomem g-rande 
quantidc~de d , generos de primoira. necessid-t
de, tem. aa suas· terras extragadag, e co~110 n~o 
lhes '\'ale a pe11a cultivar um ·ped •ço de mattn 
virgem, já es~c1 ss:1, para o plantio de alimen
to.,, preferem mandai-o ir do Rio de Ja
neiro. 

O Sa. J. PEstno :-'V. Ex., por C:'(cmplo, 
tem nmito bons te1·rao, não tem necessidade de 
importar g·eneros alimenticics. 

·Q SR. BAl.ÜO DA LEOPOLlJIXA :,.-0 n )bre de
putado conhece os terrenos de minha proprie
dade . .são IJOns, não h a duvida, entretanLo, n-.ui
ta.s vez e~ tenho nundado · ir genel'Ol de pri
mcir·a necessidade a.~1•li da corte. 
H~ fazendeiros, q~e tratam especialm•:nte de 

plantar milb.o ,feijão, et~., pt>~•a consu!llo de sms 
faze11das. A mesma cousa s~ da na~uelle. pwto 
da estrada de t'~rro da Leopoldin~ Me S. Geraldo, 
onde so acha mai' d <'sanvolvida a plantaclio de 
g-~ueros ali meu ti cios ; mas estes gene~o> ali
mentícios do P01·to Novo do Cunho. p<~gam pel~ 
tn1fa do Rio de Jaueiro.OrJ.,pot·que ha de havet· 
<li!ferença. entre os g·anaros embarc9.dos do Porto 
No'I'O à eorte, com abatimento de 50 '/• e com 
50 >/. mais contra. o mesmo genero similar. 
embarc •do, por exemplo, do Por to Novo a Barra 
do Pira.hy ou outrn cs\:l.ção interm.edi..,·ht 1 lsto 
é insnpportavel. 

O SR.J. PE:-;rno:-V.Ex.de'l'e pedir rcducção 
de tarifas é á estrada dn Leopoldina. 

O SR. BARÃO DA LEOPDI,DN!!- Em rehção a 
estrada ·de ferro da Leopoldina, nada tenho a 
di<er emquanto às. tarifas. Tenho Iembrnnça 
d? que quand~ se rem?-iu a cornmissão de re
VISão de tanfas o. d1rector daquella estrada 
apresentando-se ao illustrndo ex-ministro da 
agricultnra lhe declarara que estava pL'<Impto a 
far.er na su t estrada reducções iguaes as que 
fussem feitas .na estrada de ferro D. Pedro ll. 

O SR. AI. vil:~ nE ARAUJO:- Po1•tou-se con:i 
muito cavaTherismo. 

O iSR. · BARio o.~ LEoPOI.Dil'{A : - l'J tanto 
a., ;,l! que a torir,, e•tal>elecid \ na est.rc>da d~ 
ferro D. Pedn ll, o a mesma dt ~strad~ de 
fct't'0 d~ .Leo,:oldin:>, Expede-•o hojo um genel'O 
d.~ S. Geraldo par'' o Porto Novo, com a mesma 
diffe<'én~., com c1ue se expc<le do Porto· Nov,, 
p:U'i.l. a cUrte, cllo. t~m o.compa.nhado pa~·i 
l>USSU os favores qu·, "' estr~da D. Pedt•o n tArll 

feito i lavoura. 
Portanto, ·ii a portaria. d·1 S. Ex. o e~· 

HJinis~ro da. .t\g-dt;ultura. ÍCJ ~,., ~ fi.e1meUt-:! cxc
c llt~{ia pelo uge n te da. osli""adã d<J; f9r1•o D. Pa
dt•o li e ~.quo! la em preza rc cusassc-se aos 
üwores promettidos have1•ía. razão· para se 
nccusal-a, o que ni'ío duvidar.,; fazel-o com 
toda. hombridil.de de que sou capaz:! n1~1.s pre
séntt'!mente elb e.~t:\ a. s. ~ ivo rl.e qn:Ü4.plel' ce.n
sm•a, por'J.ue t em acompanhado ~s diffet•enças 
'lu e encontramos n& estr.tda do fet•ro de Pe
dro II, .-que são escassos. 

O SR. PRESIDEXT.E: - Eu l ·JmlH'O ao noln·e 
deputado 'l"e "stã e•golado o praw da sua ur
getlcia.. 

O SR. BAR:Í.o DA L:EOPOJ.Dix.\:- Ainda· não 
tratei do essencial. 

O SR. Pn.:smENTE :-Mas V. EL não póde 
contwu:cr. 

O SR. BARÃo TJA L:EoPOLDixA :-Eu vou 1'€
sumh· o mais que for possivel. Fallarei tam
bem a. respeito da neca~~idad~ do estab elecer-se 
o ll"~fego mutuo enh·0 a esõrada de ferro da 
Leopoldina c a de D. Pedro IL 

H., oito para nove anno~ e~t~ fttncciona ndo u 
estrada. de ferl'O Leopoldina, entretanto não 

.. pode aind~ o seu dig-n) presidente conseguir 
da administra~ão da da·o. Pedt·o 1I o trafego 
maLuo,que f~cilitou âs e•t•·adns de ferro S.Paulo 
o Rio de Janeü·o, União Mineiro e a do Oeste . 
Sabemos por que vexames e incommodos passtm 
os que de~OJnb~t·cam da linha da Leopoldina e 
vice-vers"', em compra de pass~goln' c despacho 
de bagagena. . 
· Chamü, pois, a atten~~~o do honr:cdo Sr. uloi
nistro da agricultura para a neccssidad0 do 
facilitar os meios de se LJVal· a elfeito o trafego 
Inutuo entr·e <!st· .. <luas csLradas. 

l:ro otü1·o pJdido faço u S. Ex., é f&Vüt'~cm· 
() mais qu~ for pvssivel e attcnd~~ ao cidadão 
que t•equerGll privilegio, ott causo. que o v.tlho., 
par~ tornar em via ferre.t a e~trada '!ue par
tindo da estação da Serrari!> Ya i ter ã Cldade do 
M.<~' de Hespanha, de estrach de rodag~m qn' 
~ctualmente é ; essa secção de oit~ tsg-nas paJ·
tence á. fallecida União & Indusll'ia ; aprovei· 
te-se pelo lllcnos esse pequono despojo do 
coloss0 de 12.000:000$, qne vagam pelas mar
gens do magestoso Parahy:imn,l. 

Essa estrail.a., eomo rlis.~e; é h.oje do d·:nninio 
do g overno. · 

O e11ca.rr~g-ado dos melhoramentos e conser
vaçãe a.· tem deixado em abandono, ~nto assim 
que uina unica pont~ que havia sobre o rio 
Cakagado, ·tendo .:sido arreba-tada pelas o. n
chentes· le~oa ;.·muito ·tempo a reconstruil-a. 
Or11o des~e que ae apresenta um cidadão capaz 
e .com .:~s:·ha.bilitayões para realizar eeses me-
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Ihor.uncnto; S. Ex. deve fa~itit&r e n:io pó: o~ I Do.>eja saber si este projecto é tal 'lual a 
lropcç~s que ordina~íamcntc •i ca~ontram nM corn.rnl.são ap:·csentou tran•formando em pa'\'" 
administ!:'açOes pubhcas. gra.pb.os os arttgosda proposta do governo,ou st, 

Uma vez qu~ o Sr. p:csid~nte lliio" me co~- i pelo _<)Ontrario estes paragra~bos ~_?~bem S';ltiio 
cede moisalgum tempo pu., des ' nvolvel' ma1S constdet•ados cm~ndas e so d1scutirao os art1s-os 
esalarecidame11te os arlígos do meu r xperi· da pt·oposta do govc_rno, trJnaforrmnclo e_m _p~o
.rnento, j;i. qu.e nã.o me coube a p!l.lnvr.s. no or- jceto ar~ig-o por D.i:'Ltgo,na fórmn..da. eonstttuLçáo, 
çamento da. agricult\lL-:1., vou sentar-me no do regim~nto d:J. camara c da lc t de!) de A~osto 
proposito de voltar á. tribun~, si não me sa- do 1869. 
tisfi•erem as informações que dentro em pouco C<>m o art. 172 da constltuiçilo e com o art. 
espero r>ceh~r de S. Ex. o Sr. lllinistro da i64 dJ:J regimento mo~Lra o Oi'ador que não s~ 
agricultura. · cogitou da liypotheile ele disc11til·-se a •·eceita 

Peço a V. EL interp~r seu Y.:tlimenlo para ger~l como se projecla, mas por artigos. 
que, com:>. maior brevida?~· me ~;ja~ envia:!~s O J"'q[ecto d:J. comwissãJ trans~m·~a ~m 
as informações ·que sohcttu . (Uwlo ~Jnl ; ~ubstttuttvo o do governo e co~ o unico mtut~J 
m~ito be»>.) de p~s.n1• il. pnragraphoa. aquillo que er,, ar

ti~·c s; Ue maneira qu) ter-se-á. de di:;cutit·. 
em um só artigo e não por a1·tigos a proposta 
do poder executivo. 

Vem. :i. mesa, e lido, apoiado, posto em dis
cussão e adindo, por t•Jr pÍldirlo a palavra ~ 
Sr. Znm 1, o seguinte 

R.equeir~ que s' pel(lm ao go\·erno,;JOl' inter
medio llQ mini1!-te'rio Ua ag:ricuUu ra, as :se.;;uin
tes informaçõas c com m•gencia: 

1.• Está· e til l'igor a tá.rifa da estrada de 
ferro D; Pedro I!, P-m Nlação aos g.~neros ~lii· 
menticios cxpor~dos e importados, sal e cal, 
_coníorme a portal"ia. expedida pelo mini•lro d~ 
" " '·icultura em fi1H de Junho pt·o>:imo pas3ado, 
o ~de conformidade com o par~~er da commis5iio 
que s ). encar,:~b"'u d~ reyisii.o_ da. meBma ~,.. 
rifa~ . 

2.• Es~arà. o governo· düposto n aceita~ o 
parecer da'luella commi~GàO, na parte em que 
aconselha o abatimento de 20 °/o no transr:ort3 
do café! . · . 

3.• Qual a rar.ão por que nã J oe acha e;tàue
lecido o trafego mu tu o entre a G>trada de fe rt·o 
D. Pedt·o II e a da Leop)ldina, hll tanto tempo 
r~clnlll3do paios hal>itanlJs dn 2ona atraves...ada. 
por eau1. ultima estrada 1 

4.• Te:n haviclo ~u ·e1·abundancia do C:\nos 
de carga na estação· do Pot't' Novo. de Junho 
pus1do ate ao p1·csente, com capr.cidade d•) l'e
tÍL'D.l' tJdo cafó importado ai! i pela estrada de 
ferro da Leoi'oldina? · 

Cam:or;J. do• deputa·.los, em 28 'do Agosto de 
1882,-Ba•·iZ~ da L~opoldina. 

Demais, " lei de 9 da AgGsto de :1879 r.;sponde 
cabalmente ao argumento sopl\istico que se pJ·o
tendc tirar do art. 52 . .ta. constituição. 

O orador não c~rece_ elevar-se i philoso
phi:t do direito fin~nc·;iro e do direito polí
tico em relação a pr.>poatas da magnit ude da 
do or~-amento. 

Dirigindo-sB a uma eamara illuslrada, 
como esta, entenle que seria abusar de ,eu 
tempJ dem()Ustr.n·-lhJ a alta inconveniencia de 
discutir e~t um sõ ar ~igo a ma teria complexa, 
vári•t e melind,·osa da ro~.~i ~~ gr.nl do Imperio. 

V ar las considerJÇões produz o orador a csl~ 
-r.lspGito as qua.es conclue mo~trando q11e, st 
tomasse por o as e da disc·nssão, não a proposta. 
do soverno tl.'ansformsda em projecto de lei, 
ruas o S'Lbstihttivo em má hot•a c incomtilu~io· 
nalmente apre3entado, não sõ atropellar-se-:i o 
debate, çomo Mcumul:t.r-se-ã mais um abuso 
a t~ntos outros que "ão cleturrando as noasas 
pt•axes pa.rlamGtltn.~eg e t•estL•ingind 1 os fõros 
da ns.>omblcia geral legislativa. 

O Sn.. PaESU>E~TE ; - Ob>ervo ao nobro do· 
puta1o que o quo elt:l. em discu91lão G-o projcclo 
a.pre>cnt~do pela com missão de orço.mento,c não 
podia oer d!.! outro modo, Olll virtude de art. 53 
da constituição do imperio, qno dispõe o ~o
gl1inte. (U.) 

A dial>Osição d~ art. i29 do l'egoimcnlo :J.incl:.l 
dispõe o se~uintc. (LiJ.) 

ORDEM DO DIA 

C.Jntiiluação da discus~ilo ào or~nmcntc 
receita. . 

Isto posto, 1•ê o nobt•e daputnào que LI. discus
são .não póde d<Ji::ta.r d l vel'sar so b!'e o projecLo 

da. ofthreciclo p !la com missão. 

'rn . _ T O SJ.•. Ma:rtilll Fra.n.~isc'? pedi11 
O 8R. PaES a ENTE· em a palavra 0 Sr. a palavra para abundar na$ conSJ.deraçoes ~ue 

Duque-E:strad • [ 0 Sr. pr~sidenta a~a!>a de fazer. Parece-lhe 
O SR. Dm~ul!!-EsnUD! T:E!XE!aA :-Antes dl que não póde ser outra_ a intcrpret~ção a ros• 

fallar so'>re "' m~tet·ia. peç~ a polnV!'a pela peho d ) projecto r1uc se discute. A discuss·1o 
ord~m. . d-~ve versar _sobre o pro,ie lt~ otfereódo pela 
· O Sa. PRESIDENTE : - Tem a palavra. commissão. A fórma evidentemente pertence 

n commiss.to. 
O Sr. Duq ue-~"'tra.cla Te i- Si :J. proposta do gove~no ven\ a cnmara, qu~m 

xei~a.obtendo ~ p~law;~ pela or,lom; di. que I d:i o. a~ta proposta a devida fõrn:~a para poder ser 
a~redlla dar a maior dcmonstra~.ão de qll(l nlío dts~utlda ~ 
é por interesse p~~tle~ts.r;, -~s J>~Í' ~~~~ do Sem ~~tvih a commi,aão; e o que l'epr~senta 
m"lho! and~mento dos t~ab~_lhoa_' ,qOG. suscita a n· commtssã.o senão a co.mara. ~ 
qttcstão de ordem 'lue vat sttblll"~l\et á:, .. ca- A estas consider .• çõcs, que sãoevideut~s. to.. 
ma1·a.. · '· · ·· · '' ·ma:·:í. a liberdad J da apresentar as a~gllintes 
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que sujeita ao criterio de todos oa matizes po
liticos em que oe dividé a camara. E' interesse 
gerá! d~ ordem política. que pertenee á maioria 
c mino1·ia que se vote . :1. lei de orçamento sem 
prejudicar a discu>siio. . 

Poio bam ; si demo~armos a discussão do or
çamento, não pode:·emos conseguir este desi
dua.t<'m •enlio no fim do mcz de Outubro. 

Vai demonstrar isto com a> datas. Si hoje 
ou nm«nhii votarmos a lei do orçamentQ ter~
mos o inbNo.llo regimental de 24 h~~rss. 

Não poderemo> encetar ~ 3• diec uesão sgnão 
nt quarta-f~ira. · Discutiremos relo menos a 
materi l dous dia<, 'J uarta e quinta. Poderçmos 
vota< no. ~exta-feh·n. 

Pod~t·ão entrar em discfussão nn mesma sexta 
feira os artigos additlvoL Discutiremos até 
sabbado, prir ex~mplo, e só ne sabbado d3 se~ 

· mana. proxima póde ficar I ~rm inaola. a discussão. 
Nesta. hypothoae, e porque ha neces<id,ule de 

fa~er :-< redacção da lei,só na segunda-feira da 
out~" s~mana pad~remos approvar essa r~
da.cção afim Ele •er enviada ao senado. 1st() é 
pratico .. 

Si o.rlmittirmos n opinião do nobre doputxdo, 
qu~ não lhe pa1•ece fundada no regimento, nem 
nas praticas c estylos desta camara., te1-emos de 
con .. umir tanto tempo que nio úca1•á. ao semdo 
pra7.0 sufficien ta para diseu til' e votar o orça-
ment~. · 

O S;t. DoQUE-EsTtuUÚ TJSlx~rRA: - Dous 
· m·ti.~·os só. · 

O Sn. lGliAClO MARTINS per~unh si S. Éx. 
CJUGr ~ue o proj~cto volte a com missão 1 

0 St\. MAnrm FRANCISCO di< '!UG il. idEh '1116 
S. Ex. o. presente. trará como Mnscquencia 
demor!\r na côt·t~ os distincto• represent&llte& 
dn naçilo, quo dar~nte 7 longo• l)lGZes aqui t&m 
estll<lo nos trauo.lll:s le:i.tatiyos; e desde q_ue 
podemos p >rfoil~m~nte re~pait:~r, como tem s1do 
ro:ipeit:odo,o direito de dis~ussão,direito do quo 
n nob1'1! oj>posiç~o torn usado ln:·gamont~, oum
Pl'O o or~dor um de\•er snj~itn.ndo estas cansi
dOI'IlÇÕO~ U. ruuiori~ o mlno~iA. o ó. minorio. e 
m~iorin pedo, S:llll diatineçlío de r~SSO~S, <[UO O 
nccmpnnhent nesta tarafll, qunl o votn1•rnos om 
tampo o orç~monto !L5m do poderm~• distribuir 
01 impostos e ns t•end 1s publicn&. 

De perfeito accilrdo com ~ opinião do Sr. pre
sidente, neste assum p~. espera o orador quo a 
camara, si fOr con'Oultada, o qu ~ não lho parece 
necessa.rio, porq a e o n1·t. 17i do regimento dá 
a S. Ex. a faculd~le de decilir todas as questões 
de ordem que occorrem durante a sessão-d~ 
cada. roa, Bl!lfrJg~rá a opinião de S. Ex , que o 
orador raspútosamente acompanha. 

O Sn.. PRESIDENTE :-Tem a palawa o Sr. 
Duqu·!-Estrndo. Teixoira sobre "mo.teria. 

São i.i.las, apoiad~s o enti'Mn en1 discussão as 
s~gnint6s 

E' t>rohilJida. q"ualquar noya oonc~ssão de 
loteri:H. Ficarão ellas aboH<lns logo que M 
ctre~tu 1r a e~ll·ncção <las conccrlid~-. p1r lei 
ate e~t:> data. · 

S. R. -S:.In. das a~ss:;cs, 28 do Agosto de 
i882.-Duque-Estrada Teixei,·a. 

Si pnssar a en11~nda ela commhsfio soLre taxas 
de G<cravo~, acres:entc·sG no a1·tigo ou par:t
gn~ho resp~c th~o : 

O [>roducto d-este impo~\o no lHLmicipio neu
tro sa:·ã npplico. lo uo fundo do emo.n.cipoçil > de 
es~ravos do mesmo municl. i o. 

S. R. -SaLI das sessões. 28 de Ago•tn do 
1682. -Duque-Estrada Teixeira. 

Ficam is~ntos .do imposto predial os predios 
das B?Ci~dadljs religiosas e ele beneíicen -:ia que 
lhes sirvam de hoopitaes. 

S. R.. -Sala da.~ sessões, 28 de Agosto de 
i882.-Du1ue"EstradaTeixeira. 

Si nll:o passar a emenda J•eduziBdD de 2 °/o o 
imposto da exportação do cafe, aecl"êscente-se 
no artigo respectivo. . 

0 ]'l"OdUCIO deste imposto D"S províncias de 
Minas· e do Rio de J~neii"O sor..t exelusivama nta 
applicado ao prolongamcnt~ dá e•trada de ferro· 
D. Pedro !1, e â reducção de sua tarifa. 

S. R,_:Salas das sessões, 28 de Agosto de 
1882.-Duque-Est>·ada Teia:eit·a. 

Ficam i•on\os d~ qmesquer direitos os mate
riaes importados pelo. companhl" que ·construir 
a ·estrada. de ferro do Recife ao Limooiro,pa.ro. a 
constr~cçi!o do ramal de Naz,.reth á Timbauba, 
já contr:.tad~ pela mesma companhia, sem 
gac·~ntia ou sllbven~ão de qualidade algama. 

S. R. $.!.1a das s~ssõe, 28 de Agost<J de 1882. 
-Rego· Barros. 

Emenda ao nrt. i• § 7: · 
Si passa1· os 2•/o do. reducção sobre os direitos 

da exportaqiio do café, accrescenté~se-igual 
t'a vo I' ao ass~~<:ar o algodão. -S. R. -Prisco 
Paraiso, Joaquí.1n Ta't7ar~s. Jose ..:lfarianuo, 
Bar,! o de Araça(!!f, PasJos Miranda. I tde(onso 
de Araujo, Roclrigue.• PciaJoto, Araujo Pinho, 
Va:r de Mello, Gonça6c~$ Ferreira, H~nrique 
,li a•·gues o Fraf>cisco Sodrli. · 

O S1•. Duque~Est.ra.da. Tei~ 
.xeira di~ quo, enoarJ•elr.ldo o debato eomo 
o Sr. pre•!dento ·o determinou apezal' de auc. 
fundada r ,eh.mação (apoiados) e ~\tendendo a.ot 
lAmentos tão inopportunos bva.ntadoa pelo no
bre lcaàer da mt>ioria., não d11 vida a orador 
cederd~ pohvro. si nenhum ou!J•o.orador quizer 
di.scutil· nasta segund9. discu~são, para que 
tenha jã. lagar a votação. ( Apoia<los; muito 
b6m.) · 

u~r Su. Dj_;rUTAD0:- Pr~sta um gr~nde ser
viço. 

O Sn. DuQu&~BsT&AnA Tzt:>EIRA observa, 
pm·ém, fin~ co:n o. condí9ãG de ninguem mrtis 
fal!ar. 

O SR. M.1.m:m FB..-Nctsco: -·Os nobres de
putados d& opposição estão dando um nobre 
exemplo. . 

Vozt:$ : - Até o nob1·e orador póde propor a 
rolha. · 

O Sr.. DUQUt-"EMl\,\lH Tlt!'l:.Ell~·\ di1 que isso 
na o. 
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O Sn. MARTlM FnANCl8CO : - Si V. Ex. cede 
da palavra, eu proponho o e~cerr~mento P!:lr 
delicadeza e deferenc1n a V. I<.:x. ; tmha tença o 
de o propor, e, si não o fir. ha. mais temp() foi 
]JOr caber a. palavra a. V. Ex. 

O Sn. DuQUE-ESTRAD.c TEtXEtn.,c diz que á 
yistn da declaração do nobre leade;· da maiol'ia 
e lembrando as obs~Nações que fez ~ede da 
palavra para votar-se . 

O Sr. Marti:m. Francisco (pela 
ordem) requer e a camara app1·ova o encerra
mento da 2' discussão da receita. 

O Sr. Andrade ·FigueiJ..·a ob
tendo a palavra pela ordem, requer votação no-
minal sobre o additi vo, artigo~ paragrapho ou 
como melhor nome o Sr. presidente lhe de, 
pelo qual a illustre commissão eleva ao clobt•o o 
imposto sobre ~rnnsmissão de esct•avos na cõrte, 
e em aogundo logar a oh r o n emendn offereeida 
pelo illustrJ deputado por Minas Gera e•, o Sr. 
conselheiro Affonso Penna, .reduzindo a 2 °J, 
sobre o i·mposto de e:<portação de café. 

O Sr. Mal:"tiUJ. Francisco obten
do a palavr~ pela. ordem di•· que pediu a palavra 
para rogar ao Sr.presidente que ponha de prefe
renoia :i vota~ão a 9menda llpresontada· pelo S1·. 
Fclicio <l.os Santos e outros collegas do 01-ador, 
estabelecendo a l'educção dê 2 '/o com a condi
ção do ·cafc ser remottido ensaccndo em alg-odõ:o 
nacionaL 

A emenda eleve •~1· p1•eíerida· na vo t~ çã.o por
que é mais restt·icc~ ; c como pt·etende votar 
por ello., vistl est•belecer o principio tla conve
niencia da abolição dos dirsitos de expor~ção 
no mesmo tempo • preacnto. medidas convenioa
tl!"rueute protectoras da. indu<::itria ns.c.ional, -pm· 
Í$$0 fa2 este pedido a S. Ex., porque tão só
mente pE>r ella vot~r~. 

O Sr. Atrt)n,o;o Celso Junior 
ncredí!a que o nobre e illustrc leader da maioria 
]'8l'aca laborar am Ulll pequeno equivoao. 
(Apoiados.) 

A emenda. qu~ f i apresentada peh Sr .. 
L'1cerdn 'Verncck _a assig-nada por outros no
bres dcpatado.~ entre os no;nes dos quMs tambem 
figura o do or:.dor·não é mais restt·ictiva do que 
o.· outro. (apoiados), ó máis ~mplio.tiva (apoi"
dos), a deve scn·otada e 1so passe a rcducçã.o 
dos 2 •; •. 

O fi;u dos proponentes da emBnda foi o sú· 
guinte : .quizero.m ir além dn r.;ducção dos 2 •f o 
sobre que se baszava a p~imitiva ea>enda., dedu
zindo-se mais Ull\ll porcentagMl. espcei~l para 
proteg~r não só o cofe como ainda a industria 
.nacional do algodii:o. 

Cumpr~, pois, o devor ds apres-3ntar á ca
mara esta explicação para que ella fique sci~nte 
do que vai vo.tar. 

· . .A . sua:- emenda. der e ser vo~~da depois da 
·emond~·primitiva, porque dalla depende exdu
siva.~ente i não é m:tis l'êStrictiva. como dis-"e 
o nobre· r lcadtr, IÍ pelo contrario mais am,li:~-
tiva. · · 

O Sr. Antonio de Siqueira diz 
que &obre "' mesa o:s:ista uma emenda. condicio
nal redigida noe seguintes termoa : 

4 Si passar a emenda redBzindo-se a ta:s:a 
sobre o café deduza-se tambem no as.~ucar e no 
al<>odão a mesma porcentagem.» 

Uma vGz que es:a em1nda. só devera ser po~La 
a vetos caso a. out~a se.> approvada pede ao Sr. 
prcsident: que consalte a ca.S.t sobt·e si tambem 
concede a votação Mminal sobre esta emenda.. 

O Sn. PRES!DE!'{TE dir. s~r miis conveniente 
ap1·esentarem os nobres deputados os sens 
pedidos do vot~ção nominal n' occasião em que 
cD.da um dos artigos fór posto â votação. 

O.Sr. Lace1•da "Werneck diz 
que o nobre deputado pela .provincia da Min·as 
Gerses traduúu perfeitamente o pensamento · 
dos signatarios <la emenda. 

Ningt;.em n>ais habilitado do que ca proprios 
signatar:ios para intet•pretar o pensamento que 
os dictuu na confecç.ti.o dess~ emenda. 

O ponto culminante é a reducção dos di" 
rei tos de e:s:portação sob•·e· ll eaf6. Est. ... .idéa 
p~1·ecia ha dias vencedora no recinto da casa.; 
mas o• signatario.s desta emenda entenderam 
que indiret:~ment<l podiam tambem proteger a 
i.ndustria do algodãJ e ao proprio cafó ; e foi 
em virtude deste pllneamento que esses sig
natarios apresenta~am esta emenda reduzindo 
2 •/o nos dirait~-s de exporta~ão de todo o eaf<i 
que fósse e:tport:~do directamBnte. 

Comprehende o Sr. president~ perfeitamente 
que esta emenda deve ser votada depois 'lue_ o· 
fôr a emenda do nobre doputndo pelo. provtnma 
de Minas Ge1·aas (apoiad.os) ; estabelecendo a 
reducção de 2 •/. sobre a exportação do 
caté. · 

O Sa. 11LmnM Fa.!.NcrscJ·: -Neste caso 
a 1·educ•;lo sar.a de 4 ,)•. 

O Sn.. L,,CllRU\ WERNECK conte~ta e· pe•·· 
gunta o.o nobre depu tido : supponba S. Ex. 
que n ~o .pass;;n. n. emenda e que continunm O!i 

impostos de import,ção? Si passar e•t·1 emend~. 
torlo o ca.fó que fó1· expo•·t~do em sacca naeional 
ficará pagando 7 •f v; mas supponha S. Ex. que 
pnssa ll idéa do nob•·o deputado pela p:·ovinci a 
d~ Minas Geraes, :·ed11zin<lo a 7 •/, os direitos 
âe exportaçüo ~ Esta claro q c1e deve do pois ser 
votada esta, porq ne todo o ca.fe que for expor
lado em sa~ca nacioual ftc~ra pagando 5 •{0 • 

.0 Sl<.. MART!11! FRANCISCO: -·Neste Caso, 
como não quero, ·correr a eventll:~lidade de r.c
duzü· 4 °/<, voto pela out.ro. amenrla e não por 
e~ta. 

O SR.. L.~C21\l>.\ "WE RNECK obsern ci uc é 
uma id<ia inteirainente nova, não serão muitos 
os fazendeiros quo fazem directamentc a ex
por taçio do S3u cafe para. a Europa. 

O SR. PRllsll}ENTE:-Não acho a occasião 
opportuna para o nobre deputado discutir a 
emsnd~. 

O Sn. L,\CERD.l "\V l!Il>1ECK diz que o q a e 
pedo o no que inaiste é que esta emenda •eja 
\'Otnd \ t!epoia de apresentada pe].s nobre& do• 
putadoa. 

O Sn. P11E$!DENTE:- Foi o quo pedi aos no
bc·cs · <lepulado~, qu1) na occasiiío um que as 
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emendas tives~~m de ser votad~s. fizessem en
tão as considerações que julgassen1 conve
nientes. 

O Sa. W.cEanA. WERNECK o\Jsorva que, 
C)n)O O nobre lea.ier da maioria :1presentou-S) 
na tribun" fazendo as mesmu observsçõeB, 
qu.iz o orador salvo.r a intenção doa autores da 
emsnda. 

Procerlendo-sa I< votação é approvado o art. i• 
<la commissão. 

o $1·. Mat-ta. 1\moha.do (1• sec,·e
tario) pediu a palavra pela ordem para fazer 
uma observação. Ha tres emendas sobre a mesa
diz o orador, as quaes le, são: uma do Sr. Fran
ciaco Belisario ; out1·a dos Srs. Duque-Estrada 
Teixeira, Lacerda Wet•neck e outros q.ue se 
restringem ao café simplesmente, e finalmenle. 
uma tereeirg, de diversos se.nhorei. 

O SR. J. TA.vARlU'- Ha uma quarta, con· 
dicional. 

O Sa. MATT.~ M AcHADO :- Ha uma q11art~, 
condicional, q,uc deve ser votada d ' pois desta~. 

Temos ouv1do varias oradores ; exigem uns 
que a emenda dos Srs. Alfonso Panna, e Can
dido da Oliveira seja votada em primeiro Jogar. 

O SR. CMmmo DE OuvErnA : - Sobre c~~~ i' 
casa decidiu que fo.se a votação nominaL 

O Sa. M.t..TTA. M.I.CH.~no:-Sim. Outros querem 
que seja. votada em primeiro lagar a emenda. 
dos Srs. F di cio dos Santos, Lacerda ·werneck 
e outros. 

Mas p~rece-lho que o regimento determina 
o modo por que dev~m ~e: votadas eatu 
emendas, e que não pOde ficar, por consequen
cia, ao arbitrio da mesn. votar-se conforme o 
pedido dllBte oú dnq nelle deputado. 

Nós temos 11ma emenda que amplia mai• que 
todas as outras a dispoeição que sa quer con
verter am lei, c é a emendo. do Sr. Prancioco 
Belinrio. 

Vozss: - Pelo contrario, t•estt•inge. 

O SI\. :M.n"T.\ M.-cu.wo : -Ou ontito, si se 
quet• com.~'reheudet• debo.i:.o du ou\t'il ponto do 
vista, d mais restl'icta, o deve •er votada em 
i•logat', depois da do Srs. Aflon~o· Penna c.Can
dido de Oliveira, e finalmente "' do S!'. Lacordu 
Werneck, que reatringG ainda m~i•. 

EBta é sua opinião, q~e s ubmette ao Sr.pre
sidente. 

Entende que comp~te ao Sr, presidente da 
camara a d~cisão desta questão ; mas em tocb 
caso si S. Ex. por si não quizer decidil-a, 
coru;ulte ã ca~a. sobre o pedido do Mbrc depu
tado pelo R.io de Janeiro. · 

Na. sua. opini!i.o esta. em~nda. tem a. preferen
cí a; e votada ella, ai for approvada, ficarão 
prejudicad~s a5 ouLras. (--l.par,os.) Dada. a pr.e
fet•encia a esta emenda, como entende o 01-ador 
que S. Ex. deve <iar requer que a votação sobre 
ella seja nominal. 

o· Sxo. Pereira da. Silva pede a 
Jilalavra unicamente para dizel'· 'iue, além. das 
tres emendas de que fal!o!l o nobre Sr. i• se· 
CJ'etario, ha; outra• a. respeito deste me·smo pa-
M>.grapho. (Apoiados.). · 

A que oor•dor propoz reduz 2 °}o não só so
bre o café, mus sobre o assucar, atgodão, nli
de'ira Ue c(}nstrucção, lã em ra.rn:i etc.., e esta 
deve ser votada om primeiro lognr, por'J.UG é 
mais restrictiva. 

Pt·oce:le-se á vot tção da emenda ao § 35. 

O S1•. Pal\tlino de Sonza (peta 
ordem} obs?rn qu: 1 o Sr. presidente na oc
casião de vo tal' o a p:l.l'agr<>pho> deve· subm-et ter 
immediatamente á votação· as·l'espectivas cm~n
das. 

O Sn. PnzztDI'lliTE concorda com n OJ>Ínií!o do 
illustre Sr. deputado. 

O Sr. Ma.t.ta Machado (i• s~cre
tario ; pela o•·dem} diz qu·e os nobres ne
puta.dos quando apreaentam &S suas emenda; 
não modificam os p~l'agra.pbos x que eHa~ se 
referem, de maceh·a que a seet·e tar1a ó quem 
~em d:l oxn.minlll•; mns, e:Jmo n. cama.ra. ea.bc, 
o encerramento foi proposto hoje, devido a pt•o
pilata generoso., eavalheit·osa do nobre deputado. 
Por i <BO não h~nve tempo de se averiguar caso 
trabolho, o a .,.otaçio lUio pode set• feita com a 
regularidade c b1·evidade·que serh para deoejnr. 

M~s. si alguma emenda. deixar de entt·a~ no 
relpectivo log>\r, ha. um lileio f:t.cil de· corrigir 
osso cnguno; conHiste elle omcs nobr~s depul:ll
d0s recbm:~.t·o:n imm•:diatamentB. 

Po1b, pois,tod"' n. u.ltençir~ dos 1wlwo• d~lllll?..• 
dos. 

Contlnu:L " wt~~.ãu, Sã!J al•provllodJs o• pa~a
!!J'aphos de. pro2os ta com :ts segui11t •s emen
das da co1nmissão ' 

Importação 

O Sr. Ignacio Martins· (pela · 
o>-àem) dit que o ill~strc deputado por S. 
Paulo pedi ti que o Sr. prl'lridente· deese 
prefereilcia na votação á em ~nd:>. ,.presen

·tad.,; tnlos Sr•. Felicio dos· S~ntos,. I.:.céMR 
W·erneck e· o·utros collo~as. Argumentou-sé 
qüe• esta· emenda. ampliava, po1·que . redu~ 
zi& 4 ôf0 , quando V. Ex. acabt de ler que a 

- emend~ redur. 2 °J0 aobre o CDofÓ· qn<f fôr Cl<'por
tado em saccos naciona es e· com a maréa dás 
fazendas. 

1. 70.000:000$ em vez. da 65.QOO:!XJO:!,'OOO. 
2. 680:000$ em vez de 600:000$0CO. 
3. Confor·me .o p~oposto. . . 
4 . { :000:000$ em v e• rle \lB0:000$000. 

Despácho ~;ul:ritinf,o 

5. Ero lagar de 260:1l00$f diga-~e· 280:000.)000 
6. Em vez de 60:000.'3 diga-se i00:000$000. 

O pedido do nobre deputado por S. Paulo 
pa.reco-lha do Lod:~o a justiç:~. (nã~ <tpoiad:os), 
porq uo eeli& ame nda ó de t.oda~ a. tn:Lis t•estricta. 
(Ap~ia4os ~ ncfo apoiados.) 

v. IV.-29 

Exportação 

7. Diga-se iil.500:000$em lngAl' f8.800.0000$. 
salvas as emol\:dna. . . 

Pr~cedü-so á votação dai omDn<lli 4o Sr. F, 
Befu,ric., 
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O SR.· M.!nTm FIU:-rc1sco (pela ordem) 
v6-~e obrigado, em vist& da declaração feita 
pelo nobre deputado, autor desta emenda, a não 
votat• por ella e a maute~ o proposito em que 
es~ava. de votar sómente pela. roduc~ão de 2 •/,. 

E' t-ejeitada a emenda do Sr. F. Belisario. 
Procede-se à votação nomin:U da seg-uinte. 

emenda.: 
"' Fica. redu1.ide a 7 •J, o imposto de expor .• 

tação sobre o cafê.-S. R.-Affonso Penna. 
-Candirlo rle Oli vei>"a. » 

Votam a favor os Sr3. Passos Miranda, Can
tão, C'uz, Mac-Dowell, Sílv~ Maia, Gomes de 
Castro, Antonio Pinto, Barão de Canindé, Tbo-. 
mM Pompeu, Alvaro Caminha. Tarquinio de 
'Souza, C3t'neiro da. Ganha·, Tertuliano Henri
ques, Cruz Gouvêa, Rego Barros, Gemiuiano, 
Coelho Campos, Ruy Barbosa, Arau,jo Pinho, 
Rodolpho Dantas, Barão da Villa da Bart•a, 
Leopoldo Cunha, Duque-Estrada. Tei).:eii•a, Fer
nand"" do Oliveira, Paulino de Souza, F. Be
lisario, Rodrigues Peixoto, Alrneido. Pereira, 
Alf;·edo Chaves, Pereira da Silva, L~cerda 
\Vernock, Andrada Figueira, Ferreira Vianna, 
Candido de Oliveira, .Ait'<Jnso Pcnna, Ignacio 
Marlin~, Cat-va.lho Re~endc, Vaz de Mello, 
13ariio da Leopoldina, Joio Penido, Silviano 
Brandão, Olympio Vàlladão, So~res, Montandon, 
Matla Machado, Vieira de Andr.l.de, Folicio dos 
Santos, Affonso Celso Junior, Abelardo de 

· Bt·ito, Po."la Sou•' • Mo.~tim Francisco, Mar
tiro Francisco Filho, Souza Qneiroz, U!bôa 
Cintr:>., Alves de Araujo, Escrngnolle Taun.'ly, 
Silva 1rlaft·a, Bulh<ies, C&margo e Ribas, 

Votam contra os Srs. AI maid~ Oliveira, 
Sinval, Vianna Vaz, Jos~ Ba~a·on, Doris., Meton, 
JosiÍ Pompeu, Rodrigues Jttaior, Ratislxln~. 
Atllaro Bezerra, Manoel Carlos, Manoel Por
L~ll:l, Joaquim Tavares, Henrique Marquee, 
Sou•n Leão, Barão de Ar.,çagy, Alcoforado, 
Ulysses Vianna, Scraphico, Gonçnlves Ferreit·a, 
Antonio de Sirjueira, Spindola, Barão deAnadia, 
Ribeiro de Menezes, Theophilo, Prado Pimen
tel, Ba:ã'o d~ Estsncb, Barilo do Guahy, Pri~co 
Paraíso, Fr~neiseo Sodrci, IldefonsJ de Araujo, 
Zama, Rodngues Lima, Jnvcncio Alves, lt.rJs
tides Spinoh, Bezet·r~ de Menezes, Gon~alvcs 
de Car\'alho, Augusto FleU!·y, Diant>., Machl, 
FelisbaJ•to e Carneiro da H-acha. 

O Sn. P 1\l!Sl o ENTE <lit. que vai v o tat·-se a 
emen-.lado St·.Prisco·Pal·aiso ~outros quo pedem 
ig~ •I favor para o assucar e o algodão. 

0 SR. PAULINO DE SoUZA (pela o~dem) r.)IJ.Iler 
rpl~ o Sr. presidente consulte a cam9.1'a si con
'ente que a votação deste &rtigo seja nominal. 
,Tola camara acabou de decretar o allivio a 
uma. ons inda•trins do poiz," prodncção do eof<i; 
o o or,\dor descj i pela su& parte tambem, votan
do nomin~ente este artigo, aesignalar que 
vota pala mesm<J. 'raducção no a.ssucar e no al
godão. 

Posto a votos, o requerimento do s·r. Paulino 
da Souza e approvado. . 

.o s ...... Antonio de Siqueira:
'fmha. pedido a palavra para submetter ;l consi
•\ers.ção da cs.m:u-a o seu re~uerimento de vo
taÇão nominal, que- foi feito anteriormente ao 
do nobre deputado pólo Rio de Janeiro. 

0 SR. PRESIDENTE : - D3i a pala. v r a . p~la 
ordem ao nobre dgput:do pelo Rio de Jan~iro, 
porque a pediu om primúro logar. · 

O Sn. A~"toxro DE SrQUE!R.t só quer dizer 
que tinha. pedido a palavra pela orJcm Pf'''"' re
qullror que foss ·> posto a voiD• o. r~quenment.o 
que j:i. havia feito. 

O Sr. Fellclo dos Santo:" (pel« 
o~dem), autos da. votação desta eznonda, entende 
que o Sr. prcsideuto deve submett~r ~votação 
symbolica ~ emenda relativ:>. a reduc~.~o do 
imposto de export~çii~ do ca.fé em sa•cos na
ciont:~.es~ 

O Sa. PRESIDEN'I'E :- Submetti esta agora :!.. 
vobção porque elln r~fere-se á. que M3.bOu de 
ser AJlprovada. 

O Sn. FEL! CIO oos SAN'l'OS dcsoj<>va so.ber 
si S. E,;:. pretende pôr em vot~~ão aq qella que 
se referiu. 

O Sa. PlU!siDEI:~TE :-Sim, senhor. 

0 Sn.. FEL!CIO DOS SANTOS declara qtt2 se aeha 
satisfeito. 

Proced<Me á vot!lção nominal da emenda do 
Sr. Pmco Paraíso e outros. 

Votam a. f~vor os Sril. Passos M.iranrla., 
Cantão, Cruz, Msc-Dowell, Silvo. Maia, Gome• 
de Castro, Sin vai, Metton, Antonio PinLo, Josê 
Pompeu, Rodrigues Jnnior, B~rão de Canindé, 
Thoma~ Pompeu, Alvaro CÀ\minha, Tarquinio 
de Souza, Carneiro da. Cunho., Tertuliano Hen
riques, C1·uz Gouvea, Mt.noel Carlos, l'l[a.noel 
Portella, Joaquim Tu v aros, Rego B.,.rros, Hen
rique Mat•ques, Souzs. L•~o , Bariio ele Araçagy, 
Alcoforado,~Ulysaes Vis.nna,Seraphico,Gonçalves 
Ferreit·a, Antonio de Siqueira. Espind·.la, Barão 
de Anadia, Prado Pimentel, Barão da Estancin, 
Gemitli~no, Codho Campos, Bnrão do Guahy, 
Ruy Barbosa, Pris~o Paraiso, Fr·anei.sco Sodró, 
Udefonso deAraujo,Araujo Pinho,Ro_dolph) J?an
tllB, Ca.meiro da. Rocha, z~ma, Rodngues Luna, 
Juvencio Alves,AristideaSpinola,Barão da Vill& 
da Ban·a, Leopoldo Ct1nh~, D uqu&-Estt•ad t Tei
:tcir,,, Fe!'lla.ndas deOiiveit·n., Pa.ulino dl Sou~.a., 
Franebco Beli~ario,Rodrigues Peixoto ,Almeida. 
Pereira,AlfredoChave.~,Pereira da Silva, Lacerda 
\V ~rn~ck, Fer1·ck' Via.n.na,Candido de Olh·eira, 
Affonso Penna, Carv,tlho Rer.ende, Vaz de Mello, 
Ba.rão da Leopoldiua, Olympio V:llladão, Soares, 
Montaudon , Vieira de Andrade, Felieío dos 
Santos. Souza ·Queiroz Filho, Ulbtia Cintra, 
Alves de Araujo, Escragnolle Taun•y, Leo
poldo de Bulhões, Camargo e Ribas. 
Vot~m oontr.t os Srs. Almeida Olit·eit•:.., Vi

anna Va.z; Bassm, Fr:r.nklin.Doria, Ratisbona, 
Bezerra Cal'alcanti,Ribeiro de Menezes, Bezerra 
de Menezes, Andrade Fi~eir.t,Abelardo da Bri
to,Paula·Souzc ,Ma.rlim. Francisco,l\fnrtim Fr:;n
cisco Filbo,Sil v:~.:'\faffa, Ignacio Martins, J. Pe
nido,Silvinno Brandão, Matto. Maehado, Affonso 
Celso Junior, Gonç~lv~s d ~ Carv:.lho, Fleury, 
Diana, Maciel c Felisbarto: 

E' approvada a emen<in. 
Proeede-se á votação d<~ emend:t do St·. llcli

cio dos Santos. 
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O SR. PRJEmx:s-n: : - Esta em~nda ca o 
consi<l~ro prejrrdicada.(Apoiados, nt!o apoiados 
e apartes.) 

O S:..·. Pelicio dos San.t~"' (pela, 
ordem ) se admirll de ouvir o nobre deputado 

por S. Paulo dizer que esta emenda está. preju
dicada (apoiados e apartes), quando S. Ex. 
mesmo declaro~ franc~mento qu~ não " poJia 
aceitar, por.1U'> cort•espondia a 4 •f •• (Apoiadas 
e apartes.) 

Considera tão pouco pr~judicada eola emend~ 
()Ue requer ao Sr. presiden~e que consulta a 
casa. si permittc sobre ella votaç1b nominal. 

VozEs : - Tambem 1 
o S!t. Fx ~!CIO i>OS s,u;-rO.> : -:' Diz 'L ue sim. 

(Oh! Oh! ) Si não qui?.eram, vote•u contra. 

O Sr. Ignacio Mart.ins diz q11~ 
lhe parece que " simples loitura. da emenda 
mostrt~ que ella estã prejudicada pela votação. 
( 1\poiados e não apoiados.) 

A emenda diz isto. (Lê.) 
Ora a catnara j:\ votou uma emenda redu

zindo 2 °/0 nos direitos de expol't:tÇâo. Assim, 
r1uer o eafe seja exportado em saccos n~cio-

O intuito dos signa.t1rios com a. Bmendo. em 
q11estãa, nã.o foi tanto protegar o eafét como u. 
industria. dos teciitos, a dos saccos de juta, 
etc. O primeiro si:çnatario da emenda assim o 
declarou com toda a lealtUde quando occnpou o. 
tribuna. 

0· nOSSO café acha-sé OnGrado pelos Í nterme
dial"ios que absorvem todo o luero do pN>drrctor. 
(A.poiados ; cruzam~se e.partes.) 

1\las, quando se suscitou a primeira questão · 
de ordem sobre a emêndo., não só o primeiro 
propanent', como o orador. vieram d. túbrrna e, 
com toda a franqueza, disseram que não lhes 
assustava a pretensa reducçiio de 4 °/o. (Apar
tes.) 

Si ha qualquer eng;tno na redoe~.lio, a!'J•edih 
que, em nome dos proponentes, pó:ia af!h·m~r 
bem alto que o ·se11 fim foi apresentar a emenda 
depoio da pt·imiti= red11cção do• 2 •{ •. 

O que o orador o elle> querom é proteger 
a indostria. dos saccos de juta e dos tecidos 
menos qu·" a do café, cumprindo hmbr~r que o 
café b~m ensacado da mais resultado. 

Com r..B~a explicação, crê que a eam 1ra. ficarA 
comphtamente h"hilito.da parl votar a. emend:i 
como ontendeJ• n<> seu alto criterio. 

. naes, quer não s2ja, a rüducção de 2 •/o estâ O Sr. .Antonio de Siqueira 
feita, e portanto a emenda está evidentea~nte (pe&a orclem) d1z que a mesa não (lóde as~u ver, 
prejudicada. (Apoiados, nãa apoiados e suhm~ttor :i votação esta emenda d •sde que no 
apart~s.) começo da dis~uss~o e;tabeleceu <JUe s"ria:n. 

-votadas om pruneu'O Joga~ aa emendas m~ta 
O Sr. Matta Jl:Iachado (i• secre- . ampliativ:l.s, isto é, as que mais raetriugem a 

tario) diz· que a emenda. esti evidentom~nte feceita. 
p•·~judicada. (3fuitos nao apoiados.) Está eyi- Ora, si cst~ emenda pudess3 ter a signifi
d~ntement~ p1·ejudicada, porque não pôde haver caçfu>· dada p~lo~ seus sig11.atarios, devia tat• 
commissão de redacç.ão ·alguma .~ue redija: esta sido votada antes daqnella que soffreo. a votação 
em-.nd~ de roan:ira a faz~r C?Illjlrehend:•r que nominal (apoia<los e nBo apoiados);· J>Ol'l[UG 
ella deduz ma1s 2 °/o da d1rertos de expor· ell.a quel' 4 ofo c não 2, como foi votado pelo 

· tação. (Nao apoiados,apoiados e apartes.) cantara. Portanto, a. mesa não póde submetter a 
O ot·~dor não é ~dve1·sario, .apro,·eita o. oe· emenda à votação. 

ca.sli!o pal-a dcclaral-o, desh em~ndD., e sa.be.m- Em segundo logar a cam~r,, toras Mnbe~i
no os s.au• signatarios ; mas para n boa ordem menta do pcnsaru~nlo conti-lo em uma e!llenda 
dol trab~lhos da. cam~ra, lembr.t a conveni.en- CDnformG elle é traduzido pelas pabvrns d,, 
cia de sar Ql!a de novo a.pr!lSentada em s~ dis- etuenda o nao pelas e:o:plica~ões dahs pelos 
cusslio. (Apoiculo& e não apoiados.) 8igna.tarios; não é sobro inten~iles que a ca-

Basta. a redacçlto da emenda parn. se com- 1na.rn. voh, é sobre o pena1manLo expresso na.s 
ptoeh~nder qua ell!l. está pl·&judicada. (Apoi(!- palavras qua são mandadas â mGSa. (Apoiados.) 
dos e nlfo apoia~os.) . Os pensamentos dos nobres depulados, se
Pede~ att~nçao à • c.:uuara para a •ua le1tura, gando acaba de declarar, dGvia sor redigido d:i 

n qu~. va• P''ocedot·. (Le.) aogutnte forma: além QOS 2 •f, mnis dous sob!'& 
Ora, quando os signatarios da ~mend.\ podi- o oafó oxporL·1do em sMcaa nMiono.ca. Só 

ram u. redrrc~ão da 2 •/c no i•npasto de 9 °/a. e assim a emenda podorin ser vot•d<'. Pelo can~ 
a camar11. approvou-a, foram reduzidos 2 °/o não u-ario entendo que está prejudicada pelo p;·oprio 
sõmente no curá exportado _em s~ccas no cianaes, proceder da meso.. 
mas em todo o cafe. (Apaoaàos). 0 Sa. PR:ESI!llt:>TE: -Eu de:de o principio 

Assim, julga q'!e o,s nobres signatarios da declarei que conside1•ava a emenda prejudi~ada, 
emenda não perderiam nada concedendo que ella e si n. camara não se eonfórnla com a m1n h a 
seja pela. mesa considerad:~. prejüdicada, e apre· r<~olução, tem meio de appell:u- p~:ro. a sua 
sentada·depois Gm3• discussão. (Não apoiados decisão. (Apoiados). Em todo o caso esta dis
e apartes.) cuS!!ão não poderá continuar. Seria intermi-

O S.r . .Af'.tbnso Celso .::fu:nior 
(pela o~dem) pedé desculpa aos oradores que o 
l'recederam, para discordar i.n teirarnente de 
aua. opinião. O qu~ dev~ prevalecer na votação 
de lllllll. emenda é O pens~mento dos S9ll$ aigna
lat•iQS1 que foi e::tpres•o coro tod\1. a fr,\nqueza 
nesta trioun,.. (Apoiado•). 

navel. (.4-poiadQs.) 

. O Sr. Duque Estrada Tei
xeira (pela. o!'dem) entende que a d~c~ssão 
havida sobt•e est~ emenda, s1bre a prwnd.\de 
que devia ter na vota~.ão, estabeleceu ?~ .caso 
julgado que não póde :~gora ~er d1rmndo. 
(Apoiados.) · · 
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Esta ~julgado fo~ que as emenda• ~eri~m i 41 (Que pass~ a 40) em logar de 3. i :\0:000$ di-
votadas por certa ordem . Eata ordem Í01 re•- go.-se 3.200:000$000 · 

· itada c agora com Joloi'Qia. aorpre~ desco- 42 (Que passa a 4i). conforme o proposto. 
~::e-se ·uma incomp>Libilidade. 4:~ (Q11o passa a 42) 1d8':"- · 

Si esta emenda devesse ser prejudicada, seria 44 (Que p~•sa a 43) d1ga-se 5'!0:00~ ent vez 
incompaHvel com a outra, e o orador vai mos - de 600:000$000. . 
trar em pnucas palavras que t..,l incomp'ltibi
lidadc nlio exiale. 

Pergunta: ai n&s tivessemos voLado 2 •f, sobre 
o café exportado om sacCO!I nacionae>, por 
ven turo. e~torlo.moo impossibilitados do votnr 
tambein ~ reducção de 2 '/• na exportação geral 
do café 1 Cert~mente q ue não. (Apoiados.) 

E. inteil"'mente indifferente qu• a redllCçào 
seja do 2 ou de 4 ; n!o se irata disto; t caL•-se 
de se·f,uer vingar um pensamonto eeonomico . 
(Apoitulos.) . . 

Por eona&quencta, appelbndC1 para o prm
cipio qu~ S. Ex. e~~tabelece'l, o tanto que aub
metteria a emenda :i. v0La9iio si nio se lives•e.m 
levantado reclamações, não póde aceittr a de
cis~o de S. E:!:. que é contr:u·ia á natureza d3 
m1terís ~ontraria ao; direitos dos proponentes 
e appella p&ra a cosa na fór:na do ~egimento. 

Consultad• a caBil reo:olva que a emend1 está 
prejudicada. 
· Pr<>seguindo-se n~ votação oão &pprovadas ns 

ltleguintes emendas ; 

Da. eommiasão : 

8 Como se acha na p~o~ta. 
9 Em vez de 1. 201Ji$ - dtga-se 1 .500$000. 

10 Conforme o proposto. 

lnte~ior 

H Em vez de 140:000;!;-diga- sa 130:000$000. 
12 Diga-se- 12.000:000$ em v~z de 13:000$000. 
13 ' Diga-se-300:000$ em vez de 100:()0().!000. 
14 Conforme o propoato . 
15 Conformo t\ propo•lo. 
16 Em vez de 12:000$ diga-se 20: 000$'000. 
17 Como se acha na proposta. 
i8 Idem. 
i9 ldem. 
20 Idem. 
21 Di.ga-se25:000$ em ve: do 65. 000$000. 
22 Em logar de40:000$ diga-•e 20:000$000. · 
23 Em nz de 50:000$ <1iga-se 40:000$000. 
24 Diga-ao 40:000$ om log:uo de 2õ:00ll.'$00(l. 
25 Como o propo-t.o. 
26 Em log.lr d3 3:600$ diga-se 3:300~000. 
'l:T Con!orme a propoeLa. 
28 Em vez de 120:000$ diga-se ! 60;000$()()0. 
29 Em vez de i 5:000$ dig:a-se 16:000$000. 

. 30 Em loa-ar de 15:000$ diga-1e i 6:00o$000. 
31 Como se acha na proposta. 
32 Diga•se 75:000$ em vez da 80:000$000. 
33 Diga•ae 12:000$ em lagar de !5:000$()(}0. 
3{ Como o proposto. 
35 Idem. 
36 Em · legar de 5 .000:000$000 diga.-~e 

4.500:000$()00. 

EXTRAOllOI!Ul\l.A. 

45 (Qlle passa a. 44) con•o se :tcha na. propost.o.. 
4G (Que passa a 45} idem . 
47 (Que p81Ba a 46) idem. 
48 Supprima-se. 
49 Idem. 
50 (Qlle passa. a 47) diga-se 200:000$ em lagar 

do 300:0000000 . 
51 (Q11e passa à 48) conforme o ptJpos to. 

l\ICNDA COK .A.PPLICAÇ:iO :El~P~I,U. 

Fundo de emancipaçtfo 

. Conforma o projl<)sto, qu'l.nto aos imposto~ 
àiga.-se. poréni, 1. 900:<l00$ em Jogar d~ réis 
1. 200:000$()00-

Fundo pat'l> a educaçao de ingenuos 

i) Imposto de 15 ,f• ... . ...... .. 1 • 
2) Sello dos bilhete• .. ..••. ••.• ~ 
3) 1/2 •lo, restante da commis

~ão de que trata o art. 2 ' do 
decreto n. 2936 de i ôde Ju-~ 340 .~ 
nho dG 1862 .. .• .•••.• .• • • .•• 

4) Romanescen Le dos l'remios 
(lei n. iU4 da 2i de Setembro 
d~ 1860, art. i 2 § 3•.) .. .. , .. 

J 

§ L • Conforme o art. 2• da proposLs . 
§ 2. • Conformo o art. 3• da.proposta. · 
§ 3. • Acrescent3-se ao prop Jato - podendo 

tambem $Cr vendida• ou e.rrendadas em loLes M 
fazendu sitas na provineia do Am:u-.onaa. 

§ Os gen •ro> consLantes da ta~ella D. fi
cam isentos doli direitos de exportação. 

§ O govarno IÍ autorizado s. reformar o re
g ltlamento. do sello de modo, nio •ó a preon
cher a1 O!llissõas e corrigir os defeiloa q ne 
nelle possam exisLir, mas tamblm a reduzir 11'1 
ta.xaa aos aa:,ruintes titules : 

DiplomaJl de o~nde~ornçõeJ nacionaes : 
Ps.tentes militares : 
Licenças para. aceitar condecorações estran

geiras; 
Recibos ou quitações ·particulares; 

Cheq_ues e mandatos ao pm·ta.dor' o u a pes !O<> 
deLcrm111ada, passados para serem ·pagos por 
ban 1ueiroa na. mesma praçl\. em virtude de 
conL ts correntes nos termos da lei de 22 de 
Ago3Lo de 1860. 

37 ·Como está na proposta. 
38 Suppr iraa-se. 
39 (Qae paa•.a a 38) dign-?S 3.400:0QO$ em vet 

de 3.600;000$()00. · . 

O sello dos recibos, quitações ou quaesquer 
documentos paas~d()!l por par ticlllares pua pro
V&!· " enLrega de valore. ou desóbrigar tor
c •iras, é cobravcl de qual'luer impot"t&neia e 
por qaalq11.8r exemplar ou via, selllpre que non
ver mais de um• . 40 (Quo pa1a1 a 39) eomo está· na t>ropo•ta. 
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~icams~jeitus :l. muHl 'lucro pot·tador, <1usr 
o sJgnatarto do documento encontrado sem estar 
sell do. 

§ Ficam desde já revogados o decreto 
de 2!) de Outubro de i835 e a lei n. 598 
<lo i4 rle &!lembro de i851), quo conceder= 
lot·Jrias pura fazer face :is despezo.s da casa de 
correcçiío e para I) melhoramento do estldo sa
JJitario. 

O imposto sobre as lo~er ... M ó rcdu.zido a 
i5 •/o. 

O g01rerno fica autorizada a reform~<', sBmpre 
que julgar cJnvenientc, os planos das lo
terL~~. 

§ Continua om vigor durante o exercício 
d~ pre~en te lei a disposição do art. 18, n. 5 da 
de n. 2940 de 31 de Outub1·o de 1879. 

§ E' revogada a di•posição do •rt. 7•, para
gropho uuico, n. 2. dn lei n. 271J2 de 20 de 
Outubro de i877. afim de que seja applicarin a 
manumis,ão de ~SCL'a vos o produ c ta tctal do 
fundo de emancipação. De~e rever~er ao mes
mo f11ndo qual~uer importancía que haj11, sido 
delle. separada em virtude dessa lei e da de n. 
2940 de 31 de Outubro de 1879. 

Por occasigo de proceder-s~ á votação da 
emenda. da commissão sobre regulamento de 
sello, o Sr. Paulino de Souza, pede sej~ adiada 
essa. votação por set· este par~tgr~pho e os domai• 
verdadeiros a.dditivos. 

/O Sr. Ribeiro de Menezes 
(pela ordem) requer que a vota.Ç<io sobre taxas 
de escravos, etC:·• seja divtdida em duas partes, 
votando-se nonnnalmente sobre ambas. 

Posto a vo~os oote requerimento, não 6 appro
vado. 

Procede·so a votação nominal requerid\ pelo 
Sr. An-irade FigueirA., sobre o mesmo para
grapho cnglobo.tlo.me nte. 

Votam a favor os Srs. Basson, Franklin Do
ri~~o, Motta n, Antonio Pinto, Josó Pompou, 
Rodrigues Junior, R.tisi>ona, Thomaz Pompeu, 
Ah·aro Caminha, 13czerJ•a Cavalcanti, Cruz 
Gouvim, Joa~uitll Tay!lJ'CS, Ale .forndo .Tunior. 
Ulys>cs Viu.nnn, S<Jmphico, Oonç.alves Fort·ci
ra, Antonio elo Siquoiru, E•pindol~. Theophilo, 
H·~miniano, Bar~o do Gunhy, l~uy Baruosa., 
Prisco Pnraiso, lldoton~o do A1·aujo, Cnmei"o 
da Rochn, ltodolpho Dantc.s, Znm11, J u vuncio 
.Alveo, Aristides Spindola, l.ler.erm <le 1\{enc<c•, 
Allebrdo de Bri to, Paula Souza, Mo.rtím F1·nn· 
cisco, Alves de Araujo, E•eragnollo Tnunay, 
Síll"a. Mnfra, Silviano Brmdão, Mal h Macba.lo, 
Alfonso Cebo Junial', Bulhões J~\iim, Augu•Lo 
Fleury, Cam~rgo, Rib~s, Mncid Diana, Fe· 
üsberto e lgnacio Martins (46). 

Souza Que Íl'Oz Filho, Ulhõa. Cintra, Candido de 
Oliveir!l., At!im,o Penna, Car•a.lho Rezende. 
Vaz d , Mello, Barão da Leopoldina, Soares, 
::Vlonta.ndon e Vieira de Andrade (41). 
. E', pois, nppt•ov,da a. seguin~e eme11da: 

§ Ficanr elevadas ao duplo a• taxas de 
lr.lJlsmissi!o causa '"orlís c de doações inter
" i "os na p 1rtc herdada. ou doada fJ. ue ~e veri
ficar em esc·raws. 

Cobrar-se-hão d'ora em diante pel~ taxa de 
e-,cravos ~ 

24.$ a.nnuaes no município da côrte. 
20$ nas ~apitaes do Rio de Janeiro, Bahia. 

Pot•nmnbuco, S. Po.ulo, S. Pedro, ~ara.nhão e 
Pará. 

16$ nas outras capitaes e cidades do ínterim·, 
comprehendidas naqucllas "cil"cumocrip~ do 
imposto predial. 

E i()$ nas villas e povoa~ões. 
A r enda r esultante desses impostos pertQn

cerâ ao fundo de emancipação. 
Bem como as seguinws : 
§ Fica. creado \lm fundo pau educação 

d' ingenuo·s, que constará. das seg-uinteSI rendas, 
pro\·cnícntes de loterias : 

Imposto de i5 °/o• 
Sell> dos bilhetes. 
1(2 o/o re•tmte da. cowmissão dQ que trDota o 

ut. 2> do decreto n. 2.936 de i5 de Junho de 
!862. 

Remanescente das premiGs (lei n. i. 114 de 27 
'le Setembro d• !860, "rt. 2•, § 3•). 

§ O \$overno pagará os C<Jupon• e 
as e1poüces da divida fundada ao portador, qllle, 
roe.Ji~nte provas irrefragavcis, rcconhecer-s1 
terem sido petdidas ou dPStruidas. Os recl:r.
mantes, porem. pr.Jatarãouma garantia. quere
prescnt' o valor dos coupons ou das a.polices e 
10 annos do juros, quando derem estas motivo 
:i. t•eclnmnção. No prazo de i<l an!los. co11ta.dos 
da <lata do pogamento dos co1<po"s on a.po
lkcs p1rdidaa ou dest,•ibllid>Ls. pt·eserevorilo as 
o.cções de tcJ•ceh·.a contra n fazenda nacional, 
e íln.lo esse tempo Z'estituiri o thesl)lli'O a ga
nntin. 

)i Como o proposto no a~•tig-o respectivo. 
~ Idem. 
§ Idem. 
§ Ilom • 

Art. 2.• Ficam rcvegadns !>.• disposkões em 
cont 1•a1'io. 

Sala das commissões em 9 <lo Agosto de :1882. 
-S. R.- Bezerra Caualcanti.-F. Sodré.
R. Peixoto, eom J•es!ricç~o, por não s e ter in
cluiio a reducção de 2 •f o sobre o ca.fé.-Sou.oa 
Oarvo:lko. - Rodrig,.es j unior. - U ty$s6$ 
Via·nn.a.-Anto~io de Siqtteira..-Be!!e"t'rfl de 
ilf enc<es. -Affo»so Penna, com voto em sepa
rado. 

Votam contr.l Oi Ses.· Passos Miranda,Canta0, 
Cruz, Mac-Dowell, Almeida Olíveil·a. Gomes de 
Cuotro, Sin,~al, Vianna v.,z, Barão de Ca.nin~é, 
Tarquii1io <:!e Soun, Ca.rneiro da Cnnha, Ma~ 
noel Carlos, Manoel Portella, Rego Barros, 
R~11rigue Marques, Souza. Leão. Barão de Ara- Pem como as emendas dos Srs.Duque-Ee
çagy, Ribeiro de Menez' s, Coelho Campos, trade Td:>air"' ~ol:n•e loterias, aoLL'Q ta.:.;a. da 
Ara:1jo Pinho, Bat•ão de Ville. da B·trra, D~que- esc~avos e isençàQ de imposto predi01.l às soeie
Estr:ub Teixeira, Fernandes de Oliveira, Pau- dadesreligiosas e de beneficencia que .sirvam 
lino de Souza,. F. Belis~rio, Almeida Pereir:l, de bospitues. 
Alfredo Chaves, Pereira. da Silva, Lacerda A emenda do Sr. Rego Bar~os apres~ntada. 
Werneck, ;\ndrnde Figueira, Ferreira Vianna. ! hoje é t11mbem approvo.da. · 
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E' tambew approvada a •~guin te emenda : 
Redtlla·•~ de 2o{c o irnposto de expo,taçíUl de 

her,·a mate e:~<portada para os portos estran-
ge1ros.-S. R. · · 

Sala da8 sessões da camara dos deputados, 
22 de Agosto de i882.-Al~•• de Araujo. 

Art. 41. Ficam is~ntos de impost~ predial os 
estabelecimentos de instrucção, pertencentes a 
associações p.u-ticulares regularmentil consti
tuídas, em q•1E> fôr disttibuiJ.o gratl.lit•monto o 
ensino. 

Sala. dos seSJõões, 26 de Agosto de 1882.
S. R.-Bezer,-,. Cavakanti.- Rad•·•gues Ju
nior.- Antonio de Siqu~ira..- Beze1·ra de 
Mene:e$ . .:...Rodrig-ues Pgi!l:oto •. 

Sendo as demais emendas rejoitad&•, e outras 
prejudicadas. Ficando o3 &dditivos pará ser 
discutidos opportunamonte. · 

O proj,ecto aa~im e~end,\~0 é a.pprov:..d<! para 
ll8S~S.L' a tetC6lr~ dlSCUN:Ia.O e 6 l·emettido á 
commissão de redo.cção. 

Vem a mes~ as seguintes decla1·ações de 
Yoto: . 

Declaro ter votado em favor da. emenda. do 
81'. Conselheiro Pereira. da. Silva sobre diminui
çã·o do imposto de e:<portação sobre o café, as
suc~r e algodão, etc. 

Em 28 de Agosto de 1882.-Manod Por
teUa.. 

Declaramo> que votamos pela emenda que 
reduz 2 'I• no imposto·de exportaçã~ sobre o 
café. 

Paço d1 camara. em 28 a~ Agosto de i882. 
-V. de MeHo.-R. Peio::oto. 

O SI\. PRESIDENTE da para ordem do dia 29. 
Discussão dos additi vos ao orçamento. 
As matoria.s designadas para ordem do o!ia 

28 de Agosto. 

Levantou-se a sessão ás 5horasdt tarde. 

-<i<-

ACTÁ DA 61• SE5$Ã.O EM 29 DE AGOSTO DE 1882 

Pre<idenoia do $r, Lima Duarte 

SUlULJ.RIO. - "EXPJlDIE:oiTl:. - Rcquerlme o to,; dos Srs. 
AITo,)RIO Cal:;o Juni.:Jr, Hodriguos Poixoto, Joié Maria~o 
A~tcnio de Siqur.ira çUiyS3c~> Viilnna.-or:.ni!:ir DO D:J .. ...: 
Diseussão dos ~uhliti 'VOS ao orç:~.mOI'lto. Discursos dos 
Srs. Anlooío do Sít!UCirn, Matta:Mael!ado o Do~nc-Es
trilda Ton:elra.- OnlGm do dia. p<!.ra 30 llQ Ago!:':to de 
t'82. 

A's ii horas, feill a chamada, acham-M 
presentes, o5 Srs. Lim~ Duarte,. Ma.tta :Ma
ch~do, Rib>iro de Mene•es, Leupol1lo Cunha, · 
lh•son, Bezerra de Menezes-,. VieirA .de An
drade, Thoophilo, Ulhõa Cintra, Olympio Val
ladão, JU:vencio Alv.es, Prilic~ Pa.raiso, João 
Penido, R.ati$bona,Rodrigue3 Peixoto, Carvalho 
Rezende, Ca.r~.dido de Oliveira, Camargo, Silva 
Maia, Barão do · Gnahy, A:ff"onso CelSo Junior, 
Geminiano •. ·MRnoel Carlos, Pompeu, Almeid11. 
Oliv<>ira, 1gnacio Martins, Marlim Francisco, 
Martim Francisco Filho, Ro<lrigue·a Juniol', 
Fra.nklin Dorià, Cantão, Carneiro da Rocha, 

Alcoforado , Alvaro C:uni11ha , Escr~gnolle 
Tannay, Bar.<ó de CaninM, Bar:Io da VHla da 
Bart.-, Fernandes de O li v eira, IlJafonso de 
Araujo, Augusto Fleury, Montandon, Gonçalves 
Fer1·eir>t, Souza Qa~iroz Filho, Craz Gouvêa, 
Vuz do Mello, Almeida Perciro., Mnciol e José 
Pompeu. 

Cornpareeen1 depois da cbo.nurl~ os Srs. 
Rego Barros, Coelho eampos, Souza carvalho, 
Rodolpho Dantas, Vianna Vaz, Sinva.l, José Ma
rianno, Manool Portella, Tat·quinio de Souza, 
Barão de Araço.gy, Blllhõcs, Zamn, Barão de 
Anadia, Lacerda IV .c r n eck, Allonso Punna, 
Paula. e Souza, Meton, Gonçalvcr.~ do Carv-..lho, 
Peretti, Henrique M&rq aes, llarlto do. Esbncia, 
Rodrig·ues Lima e Riba•, 

Ao melo dia, achando-se presonlo.• 71 Srs. de
putados, o Sr. preoideate abre n •eosiio. 

Comparecem, depois de uborta a seasio, os 
Srs. Souza Leão, Alfredo Cl1twos, Araujo Pinho, 
Alves de Araujo. Andrade Fig-ueira, Prado 
Pimentel, Passos Mir11.nda, Silvillllo Brandão, 
Paulino de Souza, Espindola. Ct•uz, Seraphico, 
·F. Eelisnrio, Tertuhano Hendque~, Antonio 
de SiqueJra, Ulysses Viann1, Fr~nciaco Sodré, 
Duque· Estrada Teixeira., Arnara Bezorr11, Felis
berto, Diana, Barão da Leopoldina, Abeh:u·ào de 
Brito, Felicio dos Santos, Ferroit•a ViiLDOII. Joa
quim Tavares, Antonio Pinto, Peroirn da Silva, 
Màc-Dowell, Soares e Jl.lmeida.·Noguoirn. 

Falbm, com caus& p:.rtici pnd.1, os Srs. 
Adl'iaM Pimentel, Castello Br~nco, Gonet·oso 
Marqlles, João O•etano, :Moroir:\ de .Barros, 
Gom% de Gc~stro e Salustiano. , 

Faltam, sem c~usa. participada, O& St·~. Aris
tides Spinola, Carneiro d~ Cunha, Co!ita Pinto, 
Contagem, Pereira c.,lJrni,Ruy Unrboa:. ~Silva 
Mafr>\. 

E' lida, posta em d1~cu8silo c nppt-ovada sem 
debate a acta de 28 de Ago•lo cot·rente. 

O Sa. :l•S;~;caETARlo dá contn do 10gtúnte 

EXPEDIENTB 

Officios: 
Do ministerio d~ marinha, do 28 d 1 Agosto 

corrente, pedindo dia c bom nfim do que o 
respectivo miniolt.o venha ~~opreaont~t u•n~ pN• 
posta. do pod.e1· execo.ti vo. - MILl'cn•kO o db 30 
a 1 ho1·a. da tarde. 

Do Sr. i o s~cretario do SGQI\do, de 28 de 
Agosto corrente, communiaando quo consi:L 
ao senado te" siclo sancciona.do o nuto:n:tl>ho 
da l'Csolução da assamblàa geral quo npprova. 
M penaões concedida~ 11. D. Fl'llncisco. Alves de 
Lemos e oult•as.-lnteirada. 

Requet·imentos: 
DJ Dr. Caetano Joaqui111 da Silrn Araujo, 

pedindo, como tutor de suas filhas m~nore& 
Cadota, Maria José e Noemia, o meio soldo da 
m'l.rinha qua deyi& caber a sua fallccido. mll
lher D. Maria R; ta Corrê~ de Mello do. Silva 
Araujo, filha do chefe de esquadra. r-eformado 
Antonio Felix Corrêa de Mello, jã. fallecido. -
A' eommÍ$êO de fa•enda.. 
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E' lido e vai a impt•imir o seguinte 

PROJEC1'0 

N. 212.-188~ 

A ~o~auissão d•l fazenda., depois de e~a:niriar 
li p~hça.o om 9uo D,. R 1ta de Cn.n1p0B Maciel, 
ruã1 do fll.llcc!dO tencnto Anton'o João Ribeiro, 
requer sej" dispensada de restituir as quan ti M 

quo em boa fé recebeu eomo meio soldó de 
seu filho, e para cuja reposi~ão foi sttspenso 
o pag~nento da psns~o de 42$ mensaes qu~ 
percebta : 

ConsiJero.ndo que ~ supplicante recebeu 
~ss:~.s qu~ntias em ·boa fé ; e quo, portanto, si 
1rregular1dade houve em hl pag'l'meniO, não 
lhe cab~ por isso a xesponsa.bilid<>de ; 

Cons1derando q,ue a supplicante é um<t se. 
nho1·a octogenaria, mãi de um bravo militar a 
~·~sp~to da qual informo•l o pr~sidente da. p~
vmcladJ Mato Grosso em officio de i6de Junho 
d~ 18i0, nos seguintes termas:« A supplicante 
pelo seu catado de ponuria. de meios e avançada 
idade (pois conta cêt·ca de 80 annos de idade, 
segundo estou infot·mado ) torna-se merecedora 
da g-raçp, que pede, attenw o procedimento 
ho1·oi~o dn sou filho. quo morreu combatendo 
pOl' oc(lnsiao d•1 invasão paraguaya em 1865. 
O tenente Antonio Joio era. o command~nte 
da colonin mili te.r dos Dourados, e linha 
lll'e.no..s IÍB s,uas ordens 15 homens, com os quaes 
rcMstm ato morrer aos 220 p~raguayos que o 
atac:~ram. 'i> 

: Considerando que a mãi desse h e roi co ser
VldOJ' da patria. ach&-se . reduzi&-< á miseria 
no ultimo qua.t·tel da Yi•.la, é de p~>recer que 
se adapte o seg-uinte l'raj e e to ' 

A assemblêi~. geral legislativa t•esolve , 
Art. i. • Fica D. Rita de Campos Maciel dis· 

pensa_da. da._ reposição .da.s quantias que tiver 
racebt-lo ~ titulo de mew soldo do s~u fal!eci 
do filho, o tenente do Ol:crcito A.n tonio .João 
Ribeiro, devendo ao1·-lhe paga integralmente 
a psnsão que lhe foi CJllcedida desde a dah 
c:u que dei:< ou do recebei-a. 

Art. . 2.0 Revo:;am-se: as dis~osiçOos om 
contrarw. 

Sala das com missihs em 29 de A o-os lo de 
1882.-Prado Pi;nenteL- V. <lc 

0

ltiello. 
-,Uetardo de Bri-to. 

· São lidos e vão a impl'imir para serem vota· 
do• 24 horr.s dceÕis dil publicados os s~gnintes 

Pm·oceres 

iBS~_:_N. 26~ 

2.l. SESSÃO 

Bahi.a (So ,district0) 

A c ommissiio de coustitui~a c poderes, ,de. 
pois de obserVllor as disposições . da art. 7> e 
par~grapb.os do regimento da. camà~a., examinau 
as actas. da eleição ultimamente ·pwce<lida no 
8·> dislricto <b provincil\ d~ .. Bahia, !'ata pr~~n-

chimentn do. vaga deixada na representação da 
referida. província. pela nomeação do deputado 
João Ferreira de Mour~ para. o cargo de mi
nistro da j~stiça ; e 

CoMiderando ter corrido rcguhmncntc todo o 
p~ocesso eleitornl, não chegando ao seu eonhe: 
c1mento nenhum protesto ou contéstação aMm 
do J.>l'Oteat~ e contra-protesto e1•1rados ·n!l. acta. 
do collegio .do c,\tÜ ; 

Consideoando que o conselheiro JGão Ferrei"'" 
de Moura foi ·o mais votado de todos os c.ludi
datos e obtevo a. maioria a!>soluta dos rotos dos 
eleitores presente ' • não soffrendo duvida ou 
con testação alguma a sua eleição ; 

Considerando finalmente qne, á vista. dos pre
ced mtes. seguidos póde o deputado eleito ser· 
reconhe~1do, mdependentemente da apur~çl\o 
geral felta pela junta apurador.- do districto. é 
a. commissão de parecer : · 

Qu·1 aBja ap provada a eleição reconhecendo c 
d~cl~rando d~puta.do pelo _8• diatricto d!l. pro· 
vntcUl da Bah1a. o conselhe1ro João Ferreira de 
Moura, ndinndo-se o canhecimento da eleição 
do collegio do c .. t,i_ 

Sala das commiasões em 29 de Agosto de 1882. 
-Leandro de ClUJ:oes M. IUtísbona.-José 
}I{ arianno Carneiro da Cunha.- Beoerra 
Caoo~c<mti. 

i8S2-N. 263 

Z.,. SESSÃO 

Minas Geraes (i• districto) 

A comruiasão ele conatituiÇ>1o e poderes, 
observadas as formalidades do regimento (art. 7> 
e pa.ragraphos), e,;:aminou as act.t.S da elei~ão 
que teve log&r no i •. districto da. provinda. de
M~uag Gerae! para pl·eenchimento da vaga 
deuada na representn~ão da referida provincia. 
vor ter sido nomeado minisLro da. guerra o 
deputado Carlos AJ!'onso de Assis Figueiredo 
e não t9ndo encontrado irregularidAde algama 
em todo o processo ebitoral e nem tendo-lhe 

. chegado ao conhecimento protest() ou contest.a· 
ção ,\lguml, é de parecer que seja approvad:~o 
a eleição. reconh.ecido c decla~<>do deputado 
pelo referido 1o districto da província de Minas 
Gara~s o conselheiro Culos Affonso ie Assis 
Figu~ircdo, q a e foi o mo.is votado dos ca.ndi • 
datos e reuni a a. mai()ria dos votos. 

Sala. das commissões em 29 de Agosto de 1882. 
-Leandro <le Chanes Mello Ratisbona.-Be· 
:erra C' avalcanti, 

Vai a. ·imprimir a seguinte 

'&dtttf•ÍO do projecto .i. 41 tle 1882 

(Eme->•da d o senado) 

A as~embléa geral resolve : 
A~t- 1.0 E' o governo autorizado • concede!.' 

ao pMtioular ou em preza que- s3 propu~êl' 
realizar o prolongamento da avenida da Vi!la
Jizshel ate 8. rua do Senador Euzebio as se
guinte~ vuntagens: t~ dispelllle. de decima ur
bana. para os predio• 'l ue edificar na me~ma 
avenida durante de2 anno~; 2& diapensa dos di· 
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reiiOs de tranaferencio.·de propriedade às acqui- 1 V. Ex., pelo r egiment?; podia resolver a. qnlll<
sições que fizer a eruprcú1 para a su:. rellli- : Uio, não podi" dar o UICU vui.O oi OJl po•içáo, <JUC 
zação, e bem assim as _ve!ldas que effect~ar de 1 p•·op!'nha uma_ 1iloçã_0 do. descontiança e dss
sua5 construcçõ,s; 3• d•retto dedes"propr1ação, 1 cons1deraçio ll prestdenCJa, qne 1ue ma•·cce 
segundo a lei n. 816 de i O de Jalho de i855; I todo o respsito, niio só pelo conhecimento 
4• concessão gr&tuita dos t'Jr.t'cn~s do Estado p~ssoal de cada um ~e seus membros , como 
que possam ser corttldo.~ pel& aven1da. · 1o.mda polo aeu proceduuento, sempre talhado 

Art. 2.o &.vogam-se M disposições em con- ~pelas noi'mas I'egimentaes e polo mais pro-
traria. · •

1
. fundo críterio. (Apoiados.) 

Sal<1 das cornrnissões em 28 de Agosto de Não fa~.o esta doel~ração com r~ee io _dos ra-
188-~. -.1ffo~>so Celso !tmio•·. -Leopoldo de paros que po•sa suec_Jta~ ? meu p•-ocedunen~:D, 
Buthões. · mas umcamenle em cons1deraç:to aos rueus 11-

Vito á commissão de co11stituição e pod~res · I~stras collagas, cuj!l bom conceito tenho enL 

~• sag11iutos act~• dos collegio• eleitor..es do grande conta e desoJo. sempre merece1· em todos 
districto da p rovíncia. de.Mina.s Geraes: os mous actos . (Mmeo bem.) 

S. Bartholomeu. O Sr. Rod1•igues l?eb:oto :-
Antonio Pereira. Desde que tive ingresso na ct.marl ap~escnteí 
Casa Branca. e publiquei . um projecLo rel ativo i cr eação 
Ite.bin< do Campo. . de um lyceu da humanidades no município de 
Cachoeira do-Cam['O . . . Campos. 
Piedade de Paraopeba. ·l Este projeeto foi rem~ttido ~ r P.gpeét:iva: com-
Brumtldo de Sua.ssuhy: i missão, a. qual acaba de dar sobre elle o seu 
S- Braz de Suassuhy. :parecer. 
Capella Nova. i Sendo esse projecto de g-rand~ :Ucance para o 
l ta.veuva.. , districto que tenho a honl':' de repr esentar, e 
Catt•s Altas. !versando ellesobre o assumpto da ic.strac~ 
Congonhas do C:unpo. publica que aind ' ha poucos dias moreceu da 
S . Jose de Paraupeba. ; parte do ex-ministro do imperio um brilhante 
Nosea Senhora do Pilar de Ouro Preto. :discurso, peço ao 81·. presidente que o dê P3"a 

. O Sn. PnBsrDENTll:- Tem a pala,·ra 0 Sr. :ordem do dia. . 
Alfonso Celso Junior. : O Sn. PaxsJDEN'rz : - O pedido do nobro 

o Sr . .A.fl:"onso Celso -Junio1• : ' deputado sera tomado na devida consideração· 
- Sr. presidente , ine:xperiente no• d obates ·. O ·Sr • . José Ma.ria.nn.o : - Sr. 
parla.mentar611, V. E:s:. tem visto que, apczar presidente; os termos em que sP. acha conce
dilto, eu me tenho esfor~o sempre 'lOr sup- biJa a emenda :.presentaP.s, em u= da.s ulti
~ril' IH lac11na:s da minha insuficiencia' cOm os mas ô65.Ões, pela hon rada co.u.wiosãu <le 
osforços da roa.ior boa vontad '• p~ocuraodo . 9rç 1mento, resolvendo· a imp ,rtante e debatida 
pa11tar o meu ptocedimento pelo mais con- :questão de impostos de consumo- e dando 
$cieneio.so escrupulo no des empenho dos meus . romedio ás ditll.culdode3 di\s províncias, cuj~s 
deveres . (Apoiaàos.) 'rendas dec•·eseer!lo nec•ssal'iamente com a 

Snaciton-se hontem nesta. carnara um inci. : re,-o;-ação impre!cind;vel das leis provinciaees 
deate no qual lomai parte ac.liva.; porqullllO o ~ quo decretm .J.m taes- i:nposlos, obrigam-me a 
meu nome acha.~-a-sc envolVldo nelle : reli.ro- i tratar de novo desta ques tão, ~rvin:\o-me d3. 
me ã emenda apresentada por nlg u!l.s deputa- ' urgencia qae me · foi. generosam~nte eoncedida, 
do:~ aQ orçaruento da r...~enda, a qual, segun:io a ; chamando, assim,;~. a ttençli.o da cama\ -a p:.r;~. esse 
dacislo de v·. E~., foi eonsidorada. )'rejDdi- cassumpto quo, Ílnp.Jrta nte e mui tíssimo gran~ 
cada. :como a todos nós nâ(j 1>6de ·deix 1r de a fig nra•·-

Hs. de recordar-s e a camnra de que me leYan- ! s ' , pede uma. solllção que, peb sua ioiqtüdade, 
tei nessa occasião para llrotestar contra. a de- :não vã s in la mais comprornetter ~s províncias 
ciaão da mesa; ruaa que, logo após tendo pedido '.a que s' pretende au" iliar, nem arr mcar ao 
urn deput:ndo da o pposiçllo que a decisão aa pre· ; se11 commercio maia forlea o angustiosos c-la-. 
sidencia fosse sujei ta & approvaçiio d:l. c•sa, : mores . · 
eu votei pela manutenção do que V. Ex. havia : A emenda em qoeol.ão, e mbora reze-me con
resolvido. ' · : fessal-o, pelas deferon~ias que deYJ :i. honrado. 

P ód9 p.'U'Mer á primeira vist~ que este meu . eommissão o ã um governo amigo, nem con
nrocedimento implica grande incolrm·ooci~ .. :sulta os legitimo• inte~essel! prejudicadosrlo 
Este., porem, não existe desde que V. Ex. viu : commer.>io d1 provincio. de P ernambuco e da.s 
que a. principio eu me· manifestei. contra a sun. ou tras do no~te d~ lm:>e~io, nem obedece a~.~ 
decisão, no q11e estava no meu direii.O, mas qa~, princiJ•ios da i 'juald •de const it tlciona!, dos 
colloea~ a queatão no terreno pessoal, o a, q uaGS não podi" ter -ao apartndo. 
como membro da maior ia.. e· de JQSÍtando inteira E' fóra de dlrfida; é cvidenl.l!, e - este pensl
coldhnça nas decisõss da mesa·,.n!b podia mai.s, me11lo S) depr ,benio "dã t>menda da'.eommisslio, 
por modo· o.l.gnm. faltar á.· eonsid raçào quo qu~ o g·ovcrno, mandando susp~n:i•r a ld do 
pll! .tantos c ponderosos titulas devo a V. E:t. orçamento de ?et·nambu.co, ,.·e ·ma.nifo• bn:io a 
· Por ·cousequenci-1, na primeira. par te ma.- opinião de qué· devem sel' ·~.evog&dis pelo pod~·· 

ni!féstei•me.eontra essa deeisão porque não me legi >h tivo as !eis pnO\'~Dc.iaes.-·W,nnr.te em qu' 
psreeen· mui!il jUsta; mas logo, ').Ue . vi que decretant inconstitncionaTiilent"o imposlos de 
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importaçio ou. consumo. reconheceu a obriga
ção que lhe cabia de supprir o dcficit que 
semelhante medida ia causar aos cofres pro
l"inciaes, e comprehende11 'I t1e não podia pro
ver :1. esse mal por outro meio que não fosse 

Escusar-me-ei d3 ler ·essa compila.ção bas
tante curiosa e interessante, reservando-me 
para puulieal·a DO 111eu discurso. 

o já len1brado e proposto- de aggt·avar a 
importa.çio gerai com um~ taxa "-ddicional 
cobra.da nas alfandegas e aaLre;;ue às proviu~ 
cias como receita daa mesmas. 

Eil-a.: 
Cearà 

A l~i n. :!832 de 2 rle Ot1tubro tle :!88~ (n.53) 
que o or~"-menLo para o ex':rcício corrJnte de 
1881, disjJÜG : 

4. Art. 2.•: 
< !;l i. • Diroit.os soure generos i mportad·Js 

213:000$000. . 

Entroianto, mand:mdo vigo'"'' as leis pro
vinciaes e fazer a arrecadação na proporção 
por estas determinada, a honrada commissão 
de orçamento não at tendeu, no momento, para 
os gravíssimos inconvenienLcs · que res\tlta
ria.m dA. manutenção do stail< Qt<O, da desi
gualdade das tm-ifas provinci~o•, que a emenda 
PI'0CUra respeitar para não parece~ que attenta. 
con!r.:>. a ant.ou.omia d~s pt·ovincias. 

. .: § 317. Direitos de 9 e 3 •í• sOlJl•e g~ne'o~ 
imporLados 80:0~0$000. 

« § 180. Ditos d~ 10 rs. por kilogN;.mmn. de 
volumes e outros olJjectos carregados e rlescar
regados do porto da capital, destinados ao me
lhoramento do mesmo porto e á consLrucç'i<> da. 
alfandcga. Ha de me permittir. portanto, a HlostrG eom

~·•.ilo quo, Ít>zendo, omoo.-a, justiça. aos bons 
tntUltos que não lhe posso pôr em duvida., ett 
prove quanto é inconveniente, quanto é inacei
h vel e. solugão proposw no s~u parecer. 
(Apoiados.) . 

Quando, em uma das ultirnos sessões, discuti 
essa questão de im~stos inconstitucionaes, do
er<! lados pelas nssemblêas legislativas das pro
vjneias, procurei assignalar, t<>rnar bem sa
~ientes , os Jlrineipaes inconveniente3, os preju
diciaes eti"e1tos desse system~ a quo recorreram 
·~· provincittS lUI intuito da ~ouzmonta.r os rreca
rias fontes de suas reccit!ls. Apontei, as5ignnlei 
como ta~s, si bem me recordo, a $tlll inconsti
tu7ionalidade ; os l"eumes e tropelias qu'! sof
friam os commerciantes obrigaC:o~ a impe~ti
nente fiscalização e pesquizas dos agentes pro
vinciaes; a desigualdade de condições em que 
ftc:~Vam collocadas as províncias entre si e para 
com as praças do e::.:terior, o quo impedia ::. re· 
gularidade das h•ans~eçil'u ; e finalmente, n 
guerra de tarif.s qll9 entre si estabelece ram as 
províncias, prejudicandJ-se reciproc.lrncn te, 
com o intuito negativo em suas consequencias' 
de protegerem a sua industria e p;oducção, fa
z1ndo ntais do qae abrir competencii, excluindo 
completamente, prohib)udo as relações com
m erciaes de provütcia a província, do modo o 
ma;• inconveniente, Iavauhn:!o odiosas rivali
dades como si constituiu~mos uaçõ2s rivaes ou 
inhnigaa. · 

Nunca. se viu uma guerr& tão encarniçada conto 
essa. e:u quo se lem despedaçado as províncias 
entre si, s3m attenderem para os funestos e es
~rilisadore• ell'eilo• desSA luta. que ha de acabar 
por e:ttinguir a todas. · 

No Memomndum que a associação commel·
cial de Pern!l.mbllcO fez publicar em livro que 
mandou distribuir por todos os Srs. deputados, 
e que provavelmente o t~riQ lido com a attençao 
e cuidado que deve a todos inspirar tão impor
tante questão, que não affACt:l &ómente os inte
resses de Perli.ambuco, ae vê at~ . onde chegou a 
variedade, a. estrav.•galicia dos 4nposto, probi
bitivos, prol"ocados pela enc:lrniçàda guerra de 
tarifus,sem~re crescentes, se'!lpra provocadoras, 
que as provmcias sustentava.m umas .ccntr;>. as . 
outras, de•de o Ceará .até ~ Bahia. - · 

V. IV.-30 . 

4' Art. 4. • Os direitos dos generos a. •tu e se 
refere o§ 1 • (do art. 2•) serão coln·ados do modo 
seguinte : 

<< Po1· kilogramma de clla-
ruto$ .. .... •..... .... .. 

« Pelo de cigarros . ..•. •. 
« Pelo de rs.pé Otl tabaco .. 
" Pelo de fumo em folha 

ou rolo . ............... . 
~ P elo de fumo desfiado, 

corbdO,[JÍcado e c rn lata 
« Pelo de fa.UIO por qual

quer modo prJparado,iu
clusiva o mel. . , ...•.•.. 

.: Pelo de cafti .......... . 
« Pelo da assucar refinado 
" Pelo do sablío ......... .. 
« Pelo de polvora .... . ...• 
.: ·Por litro• do bebidas es-

i $000 
~900 
~800 

~;600 

$000 
$100 
soao 
$õso 
~00 

pirituosas ou fermenta-
das, inclusive o alcool ~!00 

" E por cad~~o b~ralh.o.. . . . :;;2ú0 
« Art. 13. Arrecadação de direitos de 8 'f• 

se fará sobra msrc.\dorias, fnzenda.s, ge•lcros 
dinrsoa, etc. nlto referidos no art. 4• , ten
do-se por baze os direitos de comwm11o indica
doa no~ despachol da. alfandega. e o de 3 •/n 
lambem sobre taes objectos, em Mtençi!o ao 
p~eço das respec tivas fucturM importadc,s 

'po>· cabotagem . » 

Rio Grcmd~ do Norte 

< A lei n. 829 de 7 de Fevereiro de 1870, 'I ue 
6. o orçamento-para o exercício · de 1879~1880, 
assim dispõe : 

« Art. 2.•' 
§ 29. Imposto do 25 '/o sobre agunrdoute im

portada. 
§ 30. Idem de 3 •/0 sobre valo1· de mercado

rias d.o qualquer 11rocedGn.cia de fóra da pro
vincia, entradas por mar ou terra, excepto 
aguardente, machinismos e mais utensílios 
(Jnra engenhGS de fabricar ass1?-car. • 

Parahyba. ào Norte 

" A lei n. 694 de 18 de Novembro de 1879, 
que ó o or~.a.meuto c1o exercicio de 18!30, dir
assim : 
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« Art. L• 
< § 66. O '/o sobre me,cadorias, f~7.endas o 

generos diveraos,não cornprahéndidos em out ros 
paro.gr ' Pho•, sendo a ~oi)~ ID(;l fei\a. s~bre os 
direito• do consummo 1Ddteados nos deepMhoa 
~a illandega. 

c § 67. 3 •/o sobre o preço da faetura· das 
merc~dorias import(<das por cabotag.ern. Fica.m 
excep~aadas dos direitos o b >calMo, carne de 
:,;arq1.1e, arroz em· cl\sc ' ou pii~do , fariaba de 
tri~o ou de roail:liõeo., favas alio1entieias, faijllo, . 
bola.chas, milho de qualquer q ualilada, trigo 
em grão, b:.t1tas alirn.mticias e maehina.s para 
lavrar a ·tn.rr .. e preparar os productos da. a~i
culLu~o., por,> o serviço de qua~S<juer !~br1ens 
ou ollicina.&. e pa.n M.Tegaçio, m01•idas a vapor, 
:t.gll~, ar ou vento, ou electricidadc, ou por 
forças :.nima.das e quaesquer outros mot:~rcs 
fi.>< O •, l.oc>mo>·eis oo. portatú•. 

c § 6\1. 100 réis po,• litro à e bebidas espiri· 
tuqsa.s ou fGrm!lntadas ·inclllSive o <llccol, e 20!) 
réis por !:Ma bat"àlho de cartas imp~rtado . . 

~ Art. ·1.2. Ficam cr-~adas .estações fiscaes· 
em cada uma das estr&du que deeta provincia 
segui,em para (J.S províncias limitropnes, nas· 
q11~es se eobro.rà o impo•to de barrei'ra por ca.da. 
volume que sahir paro. fóra da provinc ia, ou . 
p>ra eu~ entrar. 

~ § L• Serão cobrados 2$ s1bre C3da sacca 
de algodão, 800 réis sobre a · de Msucar, 400 
réis s~bre c~da couro secco ou salgado, e 1$ 
sobr e cada volume de qualquer outra mercadoria 
que en~ar ou sahir para fôra. da provincia. 

PtTnarllbuco 

"' A l ei n . i 499 de 29 de Jnlh1 de 18SO, que 
é o orçamento vigente; assim ·diopõ): 

« Art. 2.o: 
« § 2.0 Tres por cento de tooo o genero ou ar

tefacto do pr<Y.lncção nçcional qoG fàr introàu
::ido na provincia par:1 consumo, com e:r.cop
~.ão do fumo q_ue p:~ogarà quarent<> por cento 
do seu 'Dalor , e gozo.ndo da_ÍS>Oç'llo d3 direito., 
a carne de urque, sal não r mn •do, milho, Cei-
ji:o e farinha de man_dioca. - · 

" § 4.0 De;; par cento addicional sobro os 
direitos gemes Clbradoa na. alfando~a sobro 
as merendarias, feneros c a•tef~ctos estrangei
ros introduzidos para. consumo, c:rceptuan
do-se typos, p ralos, tinta de eserev) r _e de im
pressão, papel c livro; de qualquer procedencia. 

4 § 5.• Tri 111a ·por cento addieiona.es oobre 
c:.lça.do, roupa feil:l., collar :nhos, pu·nhoa, peitos. 
d9 camisa, ceroalaa, cha[>éOs de 'l ualquer na~~
reza, sabão, v inagre, cal, ohrJ • da celeiro e 
marceneiro, vinb.os, cerveja.s e outra~ bebidas 
espiri t11osas ou fermenta.d~•. joill.a de ouro, 
prata ou imitação, arlllBs de fog-o, polvcira, ke-
:·o;ene e faoinha de trigo. . . 

« § 22. As mercadorias naeionaos ou estran
geiras quo ti'Cerem de ·ser reezportaias para 
fdra .da j)rOlineia., l'[CUl ·lSENT.I.S DJ: DlRJ!:l TOS, 
sem haver loga~ a dietingnir~se se ~iste ou 
n4o a.lf.andcga no porto" que ae dostiuar&m.:o 

Sergipe 

~ A lei n. H27 de B de M'i~ de 1879, q11e 
•oton o orçamento-par~ o exercício de 1879-
1880, diapõ~ : 

4 Art. 1.0 

« § 46, Imposto de desem/larque c r !ado pala 
re•olução n. LiOO de 31 de Maio do cor rente 
.. nuo, 80:000$000. 

« § 49. São isentos deste imposto :.a machi
nas e instrumen~os de J:,.voura que ;-lerem par& 
o serviço das propriedade> ruraes da p rovinei'J.. 

« Aquella lei n. HOO que ó per:n~nenta esta-
belece : . 

« Art. i. o Fica cre :do o imposto de desem
barque sobre todas·"" mer-clÍdoriaa qu>, proeo
dentes dos p.orlos de ou~ras províncias, ou 
est ·angeiros, da;c.1rregne:n no desta para con
sumo, cobrado na nr.zão de 2 °/o sObre a impor
tanci:L u&:l re~p0etiva.. fa.cturas para "" mcrcJ
d, rias entradas por <!:l.bongem ; e 6 •/o sobre 
os.direitos e addicionaes pagOll na alfandega. 

·-' § 1.. • A carne s~cca 011 de xar que, o b?.
calb:i.o, a farinha de trigo, o chá, cãfé, a ·man
teiJta, o azei~~ doce e cereacs, pa~rão i •f· 
sobre o valor das facturaa·. 

« 2."o'-os charutos, cigarros, rapé, vinhos, 
· ~rveja, b3bidas. aleoolícas ~ ca.rtas de jogar 
paga.riío 5 •( •• 

c 3.• A recel»doria, mesas de rendas e agen· 
ciM que \.i verem de fazer a· Mbr:mça •leste im• 
post o ace1tarão pal'a o r eopechvo calculo u . 
facturas a~resentadas pelos des_pa.chaute• ; na 
falta, 1>orém, destas, ou de_duvlda sobre a sua 
'euctidão, farão o colculo pelo preço que as 
mercadorias ti verein no mercado, com abati-
mento de l.O•}o. -

A~agaas 

A h i n. 855 de i i9 de J11nhode 1&30, que 6 
orçamento no exercício de i880- i8tli displS& ' 

o: Art. 17. . 
, § 51. lmpoJ~o d~ c/e$Mt/Ja.rq~<• sobr~ t<>Us 

ild merc1doria.• que proced:lnt~s dos;- portos de 
outras proviucia~ . ou e~t.rangeiroz, $G desear· 
roga.rem nos dssw provincia., on entrarem. pelo 
interior; com exeepçào d~ farinha de QI3.Udioca, 
milho e feijiin, cobrado m for;na do a.rt . 21 da 
lei n. 785, de 6 de Junho d~ 1878 e do• arta. 
33 e 34 d(l. pr , sento lei, 91;618$000· 

c Art. 53. Imposto de desomb•rque de todo& 
os geMros qu l deecatregar;;m no porto de 
Pen !dO em transito, na r azão de 2 •!o sobre o 
valor que tiv~rem no meJ·cado , ise~>tos os ge
neros q_n) pagarom o ialposto do§ 5i da. p re
tio mle lei, 6.687t:JOO. 

« § 54. 1m posto de 'i uatro réis por li ero de 
vin&gr;' e 40 n . por litro d~ gon: b ra., licm·es e 
outr-ls bebidas ee~irituosa$, eutr.1dns. na pro
vineia. exceptuada a aguardente, 9:797$()00. 

c Art. 3:S. Na a.rreCMiação do imposto dõ 
à<Jsernõarque os· cona11lados dJ Jarag wl e PG
,lledo cobrara:o 4 'i• du vàlor so~l" ; que fo~em 
cobr:.dos os ·direitos geraes pelas reapeet1vaa 
alfand~gas, quando os despacb,antcs _não. apre
sentarem' as b cnuas :-yerdaileiras 011 quando 
sobre eUas liou,.~r -duvid.s; e das mereãdori~s 
q11e nãó pagar~ dlr~i.t.os ru;, !Uf>lldcgos por 
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ser2m na.ci~naes, com exccpção das isentas 
de taes direitos P~' b is g&L·~e~ ou prnvincb.e.•. 
eobu~ 2 °/0 dos pJe~o> do m~rca.do com a de
ducção de i O •f, ; revogado assim o § i• d
do al"t. 21 da lei n . 785 d1 6 ·d~ Junho d~ 
i878. 
_ < Art . 3~.· ~ :s _faetllras de m3rcadorias que 

ltverem rec:eb~.:!o o descont!>, o imf'Osto a qu3 
se r efere o artigo antecedente, .será cobrado da 
importancia.liquid~ da tneiS!ll& facturo.. 

A lei du Alllg6~•. n . 765 do 6 de Junho 
de i878, nas disp.:siçõea e;n vi~r. á vist , do 
orça.mento vi_g-ent~. acima citado, d i; : 

< >\rt. 21. Fie:t cread • o imposto de desem
ba-.-q->'6 sobre tod~a as mere~dorias que, proc~
de'nt.es dos portes da 011tras provinci. .. s ou 
estrangeiros, . des~arregarem no desta para o 
consumo, cobrado na. razão de 2 •lo aob~e a 
imporhncia do., r espectiva. factura• pl'ra as 
mercadoria. entradM por eahohgarn ·; e de 6 ojo 
5obre os direitos e addicionaea pagos nas altan
degas p~ra aquellas que entrarem de portos 
estrang~Irus" com ex.cepção de :xarque ou ca.rne 
I!Ceca, bnc~h.o.a e .furinh3 do trigo, quo p~ga
rão na razão da met d e. e isentas os que 
pagarem outros direi tos est:lhelecidos na pr :-
sonte l ei, etc . · 

._ § 2 . • As mesas de rendas ·e agenci~• quo 
tiverem de fazer a cobr .. nça deste imposte, 
a.ceitar-Jo para o respectivo c:Uculo, as facluras 
a presenta i as pelos des'la.chantes; na fa.lta, 
. JlOrém. de~tas ou de duvida sobra a sua. e~cti.. 
dão, fa rão o calculo pelo preço que as mercado
rias ti verem no mercado, com o abatimento de 
10 •/o sob•·e .ellas. 

Bahia 

o: Aa laia de~ta província de -1878 a 1879 não 
contêm impostos de impo~io senão em tão 
reduzid~ escah que não s ;io a.pre ,i weis, pois 
que vern m qnas1 qlle sómênte sobre algwrs 
poucos artigos tribut->doe antes do fahl aystoin l 
inaut:urado no exercicio de f874-f875. 

" Aguar tla:nos obt1r a lei d e 1880 para co
tej~-a. .eoDl .38 ·que iicam transcriptas na parto 
qneuos mtere'ISa. " 

Na ro<iOlUQi'> de iS de Outubro sobre consulta 
de 12 de Jalho de !880, vejo qal o parecer do 
cons'Jlho de E.~tado se r .lfn:e á. lei de orçamento 
da. provinoh !la Bahia de 26 de Agosto de 1879 
e destaca eo:no iuoanetitucion~»es os §§ 67, 
69, 70, 72, 75, 77 e 78 do art . ZO d'l. .sobr9d1ta 
lei, os qu~es são os seguinte~: 

"- De i$ por milheho de cig:>rl'os, e 500 rs. 
por kilo ·~rawzn:l- de fumo picado Oll desfiado, 
1mportado& para consumo; 

« De 2$ por pipa de aga~rdente de fóra da 
provincia, para. cousu:no ou exportação. 

c: De 400 r!i. :por lat!l de keroseue, ou volume 
com polvor .. dGpositados nos o.rma•ena publicos 
ou particulares:; 

« De 20 :rs. por liilogramma de ass11c:>.r fa
. brica.lo f ! ~ da provincia, e '1Ue ·entrar para o 

COD.SlltnO :.; . 

" D& 160 ra. por kilogramma de aniagem em 
peça de . qualquer qualidade, fabricado fóra da 
provinci& e n.ella. intro:lnzid~ po.ra eousruno ; 

« De 200 rs- :por ldlogramma de fazenda de 
algodão r'd!Cado 011 de eór.; 

• De 80 ra. por k ilogra.nuna de dita~ de al
g odã() br~!leo de qualque' qualidade. f.>b~ica1os 
fô: .l da pro•tineh e l1Cll3. iJltrod11zidM pa ta ()()n· 
au.mo ; 

« D; 3 •f, da addicion~ea sobre a l'end , li~ 
q uiúa de c:<th uw dus dibos impu~tos. ,. 

Si os nobres d ·pulados ~iveram o cuidodo da 
ler esoe trabalho nlo se el pautarão por eerto 
d o que neste momento lhes digo. 

ND. v>rdade, Sr .'presidente, não ha. exemplo de 
q ue, em um paiz regido pelà mesmo systema 
ligado pelos. m:_smos interesses comrnuna, pel~ 
mesmas asp1raçocs, tenham as su~s pr-ovine;a6 
mantido, sustentado entre si u ma gllerra tão 
fo_.te, tão encarniç•da, que n o fut11ro será ponto 
de espan~o e de duvida que :lo in teg rida4e do im
t:e;·io não tenha eoffrilo o menor abal o tenha 
podido resistir a t:ü> pr,.fundA commn~ão : 

Rnt•·o.•·ei na analys e d:\ e:tl~nda <la rnmmissão 
que é inacei Lwcl, nãJ ~õ. pormittam. m9 qu~ 
ass:m :; qual11iq11J, p:>r· nbsnrdz. .e in :on~titu
cional, cowo -porqu~ esta em pl eno d ':•accJrlo 
oom as medilas .•::th'"aord:ina.rias e urgentiJ.s q-ue 
o S'->Vdruo julg~u neces<3-ário erupre?ar, att~nto 
o- perigo d ! or.<hm ;n1biica q ue e.ra d <nonciádo 
pelo presidente da provinda no tehgrti.mma qu:;
a qui foi lido. 

A ..:ommissdo .o.u:~u. la vigor.lr as bis d ·crd :tdo. 
pel&s :l$Sembléaa prorincia~s na proporção 
dos impcs t ;s consig nada> em cada uma. d Iras • 

D )ciclidam ~n te a c;Jm :nis.;iio, no desejo de 
prJmptam •nta otfar ecer u ma sol11ção á impor
tante ques.tão dos im;Dstos ineonsti tuc iona~s, 
n ito at tentou bem nas eonsequ~ncb.s desa5trosas 
da meiilá. qu2 consig no a como r~melio ds pro
vinc1as, mo.s que se converterá no mliior dos 
flag-ellos como nao me será di1!lci 1 provar_ 

Qae motivo de orde>l publica, que principio 
po lh ter influido no· animo dB honrada eom
missãú p~ra propJr a quel!a medida ~ 

O r~speite âs nttribuiçõ2s dlls a.semblôas pro
vinciaea ? Kão, nunca ; porqoe as assembló:ts 
provinciaes d ecretar a m ineonstilacionalnlente 
esses impostO$- Uma ineaJ\8titucionaliri11de nlto 
pód1 constituir direito : · nih podia pro luzir 
cffei tos lega.es nem juridicos. · 

D:>sie que o governo ch~gou a suspander a 
lei provinci!il de Pornamb11co por julgai-a in
constituciallal, altamente pr~jud1cial c até
cornprometl~dora da. ordnn publiea; des:lo que 
>U bis das outras provinci&s estão n o mesmo 
caso, a commisdo uio poiia julgar-se obrigada 
o. rcsp<~ilar es11e. astàdo de eousas, es;•• dis
posições logisla.ti~a.s que já .estavam eoniem-
nadas como i n c.lnatitacionaes. . 

Restabel ecer aqu3llas dis;JQsições, e ra mantor 
o estado de .anarchi:l, de oontuo!o, da guerra 
intestina e n tre as· provincb.s ; era manler 
em todos os seus falaes eiFeitos os g randes in
eonvea.ient3a que aasign:alei, r esultantes des:;e 
prejudicial ay~tema que todos 3lío unanimos em 
condémllAr ; e ra, emftm, leva.t o governo a com
metter a m esma 'inconstitucionalidade que con
demnou, ·por:j,u~ a inconstitucionalidade das leis 
provia ,·ia,91 não consish, sómente, em ha.ver.om · 
ae :a.rro;;ndo as assemblóas leg-ialo.ti:vas o ·direito 
q ne não têm. de lo.nçar impostos eobre a. im-
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portnção ; consiste .lambem. em que taes lei-~ as proviucias, ta!ifas pro~e?~oras de umas con
prejudJ.eítm os. clil--e1to_s, os z.ntoressos das pro- tL:a· ~s outras, tar1f~s I?rohlbi.tlYM-1• qucfo~om_os 
viucias entre"'· (ApMaclas.) . d1rettos das provmcLAS entra s1, med1da m-

Além disso, a emenda da commissiio, como está. admissiv~l p~rante a constituição e o acto addi
concebida, é inteiramente antagonica ao pensa- cional, porque as províncias são todas igua.es, 
mento do governo, e póde ser considerada. até gozao do.:s mesmos onus e beneficios lega.es, c 
como uma. censura no serr acto, porque a nem o pcde1 geral, nem o podar pL'Ovincial po
medido. propost~ mandando cobrar pelo go- dom e>tabelec·er entt·e ellas dit!erença~ que 
1·erno o qaG era cobrado pela pt·ovincia, sóme.n venham prejudiclt. os seus direitos e autonomia, 
te libGrta o comm~reio dos ves:1mf!S e atrop6llos salvaguardados e:xplicitamonte pelo acto addi~ 
do fisco provincial, o <J.ue jó. havia sido Maulela<ln cional. 
pelo aviso n. i H r!e i8 de Julho do corrente Si o governo suspende uma. bi provincial 
anno, expedido pelo actual Sr. ministro da fa-. por inconstitucional e compromettedora da or
zenda. A emenda da commisslío mandan~o arre- dem publica ; si a camaro., attend~ndo à gravi
cadar pelos empregados gera os os direitos que dnde da modid~, j,\ iniciou are•ogaçaodefinitivn 
et•am cobtados: pela pl'Ovincía, · n 2m a.lLeeou a· da lei provisoriamente. suspensa pm• um acto do 
questão porqtt0 ella permanece a mesmJ, nem poder executil·o; como ê ·que esta mesma ca
adiantou cousa alguma por;tue o twiso citado mara. poderá admitlir e approvar uma emenda 
já haviiJ. providenciado 1ui. parte a <1ue u. emenda. que propõa u~ua. monstruosa inconstiluciona
podia têL" attendido, lidad~, qual a que estabelece tarifas differen. 

Oro, para a commissão consignar tal provi- cis.es entre as províncias - pois não é outro o 
dencia., não vo.lera a. pen~ a medida extraordi- result.ado da execução d1s leis das assembléas 
no.ria a que o govemo julgou-se obrigado J:Or pro'l'inciaes 1 (Apoiados.)_ 
ter roconhecido <J.UC assistia ao commcL·cio do Julgaró." eommissã:o q,ue o poder geralpóde, 
Pernambuc) toda a justiça, todo o direito; por no momento que lhe aprouver, jogar umas pro
ter reconhacido que o comm~rcio de Pernambu- vincias contra as out.rns, creando rivalidades 
co, só de pois de ha ve1· durante oito longos e odiosas sep • rações que pód~m com prometter 
a.nnos reclamado inces.santemente pdos tra- a integridade do lwp"nu ~(Apartes.) 
mites constitucionaes. ao parlamento, ao pode•· Quo importa quê a medida seja de cara c ter 
exeçutivo e aos seus deleg~dos na província, e pravisorio? Será isto motivo que justifique uma 
só depois de ter visto que as suas queixas, as medida incons~itucional e altamente odiosa 
suas reclamações n~o eram ab•olutamen te at- como é essa qae a commissão propõe? E acaso 
tendidM, foi que, jó. desesperado do provi- não ho., não pód~ hwer um n:eio de resolveL' 
dencias e canoaio de m pport:\r tão iniquo gra- constitucionalmente a questão, fóra d ~ dudda 
vame, recorreu a esse honraS(> movimento, que como esta <J.UC deve-se prover ao rleficit <J.Ue a 
mais umn. vez serl'iu para o.tlestar os seus sen- revogação das leis inc)nstitucionaes V;Ü cat1sar 
tiw.ento; de ordem e de cordai·a., o .seu nuncu. ãs provindas? 
desmentido patriotismo, a sua abnegaç.ão sem Bastava qu& a commissão houve" e adaptado 
limitcs.(Apoiados.) a igualdade da medida,. como ja tive a honra de 

E' o proprio governo que reconhece tudo iaso, propor a esta camara, dn.ndo os motivos de sua 
quando confessa que nlto podia desat~ender ao aceitação, pnra nR<l cahir ·no mesmo erro, na 
corn.mercio dê Pern~mbuco, que protostaya. do mesma inconscitucionalidadede que accusamos 
modo o mais •olemne, invoc~ndo em seu favor, as a;sembléas legislativas das províncias. E, si 
ap~nas, n manuten~iio da lei, dos seus direitos este e1·ro é grande eommettído pelas nssem
garantidos pela constituição. (Apoiados.) blêas provinciaes, ainda e maior, de mais g•·a· 

E' fóra de dnvid• que a emenda é absurda e vidade, commetLi<lo pelo podar. central ; porque 
contradictnria mandando vigorn.r disposiçõe.•, al!i serã a luta da. libo~dade ou do desespero ; 
lei~ inconstitucionaes, que o g-overno foi o pri- aqui seró.a do absolutismo, e da absorpção. 
metro a condem11:ar, chegando a susp6nder uma o Sn. EsPINDDLA da um aparte. 
dellas por achar JUsto o clamor que se levantou 0 S J , M . . . .:_ . 

·contra a sua o:scscuçlío, Por outro lado, é nulh n, DSE ARIA~:-.o · Het. de ]Jrovar a 
0 difficiente c•sa emenda, porque n<td\ resolve S. Ex. e. a ~odn. a camara que Jsso não passa 
do que cumpria-lhe resolver, deixa subsisten- t" uma_ LDtrJga, que deploro o meu nobre col· 
tes todos os inconvenientes que se notavam nas êg& no.o con)>.eça. 
lo:. pt•ovln cio.es, e que têm sido a c a. usa dos ela- o e~mrne~CLO a.e Pern~mbuco colloeon-se nesta 
mores do commGrcio d" todas as províncias qnestao de unp~,tos actma do tod ts as ang
lançadas ne>se odioso e a'>eepcion<tl regimen. gestões peCJ.U>~•nas. · · 

O que, porém, avulta para tornar insusten~ O Sn. EsP!NDOLA dá um apa1·Le. 
tavel, para condemnar semelhante emenda, é O Sa. J~s:E MAI\UNNO :-Prezando muito ao 
a sua manifesta inconstituciónalidade (apoia- col!ega o devendo tod,, a d•fer~ncia. ao; seus 
dos), por.[Uê, mandando ella que sejam arreca- apartes. p~ço-lhe o favor de não m'os'<lar neste 
d!'dos os impostos decretados pelas leis provin- momento para que eu nãó me desvie do ponto 
cmes, na me$ma proporção em qu)_ foraml~n- que ~enho em mira. . · . 
çados, estabelece. ou untes, mantém a d esi- O commercio de Pernambuco tem sabido col
gual~ad~ das tarifas que ~ontém aquella.s, leis -locar-se acima dessàs pequenin•s suggestões, 
p~ovme_Jaes, e po1•ta?.to, amda. quando nlio se e do que menos tem cogitado é do• . seus interce
desse o ~bsurd'? ql!e J o. aponlet, de ~~dar ex':- ses nesta qu~st~ que affe:ta não os interesses 
cut~r le1s pronncues na. sua e~senc1?-.mcons\L- de uma provmc1a, mas os mtore3ses dl univer
tucwnaes, vem crear tanfas dtffeJ•enctaes entre salidade brazileira. 
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O Ss.; Esrl:'<DOLA :-E o provar oi o eon
tra.rlo. 

O Sa. Josli M.tnaN~o :-Sr. pre<idente, ci de 
t.odos conhecida a gr:l.nde difficuldade ~ue houve 
em conceder-se p~r:L a pco·rinei"' do R10 Grande 
do Sul a tat·tfa especial q)le, afinal, lhe foi dada, 
o.ttendcndo-se a aua poaição especial. do se 
"-Char na front• i.ra, e com" uma medida de pro
tecção, não .a uma província contra outra, come 
agora se pretende, mas como medida de protee
ção a nm~ provinei 1 do Imperio cont1·a uma 
nação estrangei.rn, quo seriamente prejadicav<> 
os direitoo dnquella provineia e tambem os i n
teresses do Estado, não só pela concurrencia, 
eo!'llo pelo contrabando que entrava pela !ron
tch·,.; (Apoiados.) 

Só um motivo de tal ordem, de tal impo~ta.n
cia. podia determinar a medid" qug foi adfi
ptada. 

Entretanb, era tal a força da i ga·aldnde g:~.
rantida·ás províncias pela conl tituição e polo 
acto addicional, que, durant;::, muito tempo, o 
podor g eral oppoz->o à tar if.\ diff'orenciai p 1ra 
não collocar aqu&llo. provincin em condições 
desiguaes para com as demais províncias do lru 
perio, e consta-me até que sobre este "ssumpto 
ha cem sul ta do conselho de estado ouslenl~ndo 
expresnmente a doutrina da. igllBldade das ta
rifas, 

Não pude obter esse parecer, o.o qual faço 
n penas a referencb que me const' . 

Jli disse q11o a. inconstitucionalidad~ das loi; 
provinciaes consist~ não só na decretação de 
imposiOs so~re a importação, que é materio. ex
clusivamente lrib>lto.vel r,elo poder geral,como 
lambem na desigualdade de condições em que 
a variedodG do impoato, conforme a provinch 
que o l~nçn, collo~a toda.s em suas relações re
ciprocas o em suas relações· com os· praças do 
exterior. 
. O commcrcio d~ Pernombuco, p~dindo o. r evo

·IPÇiio das bis de3ta pt•ovincia e dtls dem lis, por 
inconstitncionaes, conti nua..•:i. a. soffrcr os mas
mos prejuizos com a medida proposta. pelo. com· 
mi.ssiio de Or'J'lmeuto, in&ceiLwel d~Mb:o do 
qn:llqtto•• ronto de viuta s>õrc que seja enc·.t
rad•. Fóra melhor que nenbumli providenem 
se houvesse d,tdo. , 

Não pódo ser mais justo, não póle ser mais 
r;~.zoavcl o pedido que tàz o comru~rcio do Pcr
~ambuco:- Elle pede simple.>, unicamento .n 
ll!"ualdilde de condições e1n que eleve ser mun
tldo- ; não faz questüo do imposto, ela sua ng
gl·avà~.lto, si assim fOr preciso.par<l aUender áo 
necessid~de• publicas; de bom gr:ldo pa_;a rà n 
tâxli, qu&lquer que ell:1 seja, comtânto que seja 
igual para todas as pr~vincüis. 

Agora po(jerei fazer referencia ao apart~ do 
meu illu!lro amigo deputado por Alagôas : O 
commerc.io de Pern:.mbuco não pretende ganhar 
prepond.erancia. sobre a.s · outras . provincia.,. 
Além da g-enero~idãde que o anima, seria. uma 
teutll tiYa •·<dicula e vil:, pot·que os ••a' in te
r3sses n~o se podiam antepor aos das ou Iras pro
víncias, cujos representantes nestá casa devem 
ser u ma gnranlia _sufficiente, mesmo quando 
queiram guardar contra o commercio de · Per
nambuco suspeitas menoo c~bidas. 

DGsanganam ... sc as províncias visinha.~;, J'll'O~a.~ 
a Pernambuco por todos o> Iaç>s de afinidad~ e 
symp~th ia. ; dJsmganem-se que o commercio 
dasta. llrO·fincia não desejá, nem precisa domi
nar o cõn.>mm·cio das outras proviuei(LS, ne.n es
tabelecor monopolios ; o cmnmercio de Pc,rnam
buco pede a revogação de l<)is quo se oppoem ao 
art. 12 do acto :\ddicional ; ped~ que •ejam 
garantidos e respeita:los <lS direitos de todo.s a.s 
províncias, como determina m os arts. ii, § 9 
•J 20 do Acto Addicion' l; o conunercio de Per
nambuco, pede, emfim, .a igualdade, e quent 
pede " igualdade de direitos o condições, não 
quer privilegias nem monopolios. (Apoia!los c 
aparte.<.) 

Da outra cJu"' não faz ques tão o commercio 
de Pe•·na:mbuco, ~eniio da. igualdade do im
posto. 

Ahi es~o as suas repre.•ent.ações. o• ·seu~ 
escríplO$, as suas ultim1s manifestações.' Não 
ha em tudo isso uma· só p~laán qu~ possa de· 
nunciar que outras sejam as suas vistas. 

Os impostos de irnporto.~o ou consumo nn pro
víncia de Perllambucoa.scenderr. de 3 °/.a 4(/ ,fo; 
mas o c:ommereio não pede q_ue se lancem 
iguaés para as outras províncias ; não ! Ello 
pede ig•tallade no imposto que tenb~ de 
pago. I'; ollu pede que seja igual Jpra tohs 
as p rovíncias, sem cogitar do guantum, sobre 
o qual não oppõe a monor consideração. 

Os seus r :centes telegr.tmmas depois que 
p:.tra alli communiquei o conteüdo do. emendo. 
da cornmissã.o do orçamento, que estou com
batendo , confirmam as minhas anteriores 
dgclarações de que o commercio não f~<zi.'\ 
questão do quantum de que o governo pre
cisasse paro. haçar com~ impoato o.ddicio
nal, comtanto que houvessG igualdade pa.ro. 
todas as províncias (apoiados) ; comta.nto 
qúe o imposto fossa igual, porque de outro 
modo, :1lém d e i n coostilucional seriG r cvol
lantemontc iniquo . 

O SR. SouzA ÜA!li'UHo :-Desde qu" o im-
posto é geral, d~ve ser igual. · . 

O SR. UtYssr; VIA!iSA:-A commi>são trata 
de raconsid~rdr n cmcnd:t de accôrdo com o 
govorno. 

O Sa. Josr,i 1\ht\t,\!i~o:-Estimo a dcclai-:tÇlio 
do nobre deput·.uh, q~e ó ruemb1•o d" commis
são, de quo esta va i recousidorat· a emend.' do 
accórdo com o governo ; não posso, po~êm, 
eximir-me de continuar nJ.s con~ider.•çõos quo 
esto11 fnzendo,porqile nll:o sei como a commisoão 
deu tal parecor, qu:l.ndo é elle ma.nife.>tamante 
contrario i opinião do Sr. minist.-o d:1 fazJnda 
e presidente do CJnselho. que, niio aó a ruim 
como a.os nObl"eS deputados Srs. z~ma e· Be
zerra de Menezes d<ss '• parn que :fiz•ssaroos 
conh~eido da commi•!llío, que eotlndia que a 
taxa li wia ser igual e não differenci >1. · 

Devo r.ontinuar, portanto, nas minha.s con
siderações, al{lgrando-me, entretanto, por,.,_ 
ber qu) o illustr~ Sr. pro&idento do conselho 
vai faze1· a com missão ·reconsiderar e. o.ceitar a 
sua opinião, que é o. t~.niC:l que resolve :o mo.l 
·no momento present' . · 

Por maio de um motivD al egra-me es~o. n o
ticia, que de;ejo ver quanto antes tro.duzida 
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em facto, em realid:de, para poup!ll'-mcdes- cuja alLcndegaata.:.;afórinferior. O éommercio 
gosto igud ao que tive quando li a er~enda. de não crê que representantes das provindas do 
9ue mo t •nho occup,do, inteiramente contraria sul se neguem a ault.ilio.r suas ü·,uãs do norte 
a opinião manifestada sem reserva. pelo illustre actualmeone em difficuldad•)5, visb como o sa
Sr. pre>idente do conselho. criti -b momenttneo corn a creação d.~ uma 

Eis os telegramma> a q111 ocima ml referi, bxa addicional unifJrme l'e•·er:e~A em bene
~que consta.ta.m as minhas a'Ssevcra.ç.Oe5 fl! zt.as 1icio de suas respectivas provinc!.a.;;;.- Com .. 
em nome dos legítimos interosH)s e dos sag-ra- missao do commercio. 
dcs direitos do commercio de Pernambuco : Attendendo a que a revoi:ação da lei p1"0vin~ 
~Pernambuco, 27 de Ag·sto.-Ao deputado cial rte Pe,·namblleo cau;aria um d~[ici& de 

José :v!ariano. c;;rcade i.400:000.~na t·e~eitada provincia ,como 
« N!io podemos abrir mão ne1n do nosso pe- demons&•·ei, propuz que a taxa addicional í:>sse· 

dido de rev-og:LÇão dos impostos de cons11mo de 10 o/o e ainda assim a provinch. tem em 
em todas as província•, n· lm da liberdade do pcr.,pectiva um~ ditninuição do cerca de 
transito inler-pro'l'incial. A adopção d·3 taxas 600;000$ em sua receita p1·evhia. 
dcsiguo.es para as proáuci~•. S'ria a loga.liz>- Como não pret~ndo com essa me~ida. preju· 
ção ~ o reconhecimento d~ leis inconstitu•·io- dicat• as dJmais provinc:as, estou prompto 
naoG s de um mal qu3Lem ·perturbado as nos•as " concordar eom a ta.xs. · qu' for jnlgad~ 
relaç:>e• commeroia% e tl'azido immcnso> pre- m:Us conveniente, pois a minh~ diver~en
juizos á no~ provinci~ •. Noss?s j_ustos rech- cia absoluta consiste em q~e1'e1· a _igualdade ~a 
mos não set•1a.m attend!dO . .:; st v1ngasse ess' taxa pal"'::l. todas as pro--vtncLas, CUJO cornmerc10. 
{;ttal e "'Jsnrda idea de taxas designaes. Fique não 53 pode queh•r com es3a medida, po;·que 
firme n1s idéas e propostas, que o a~ompanlí.a- não constituindo privilegias (apoiados e apartes} 
r~mos.-Commissão do commercio.~ cada. província p:>derli. de;c•nvolvcr-se na razão 

R·cife, 28 do Agosto.- De.>ut1do José ~h- de suas fo1·ças, sem ·qu: uma pr.,judiqun as 
rhnna.- Rio. outras • 

.: Peç, ao presiden!.: da camara o telegramma Ji vê 0 meu illustre collega, depuhdo por 
que hoje lhe dirigimos. Insista em t"xas addi- Alagõos, quanto é injUJltO :J.cre~ito.ndo ou sua-
cionaes igll.'l.es p:ra todas ns provindas. pei~1ndo que o commercio de Pernambuco t1nha. 

c Não qu~r ·mcs privilegio, )11'' s não podemos d d · · • · 
coneenlir em ficar em condição~ desigua~s. in- levanta' O essa q~estão e prmctplos p~ra.~ 

:r:~~;s e~ ~~foe~01~~r~~~~~~6r~~d~~i;~-e ~~~ ~o:~~~ ~~;:;d:,:e:g,.;a~:!~'~tit:~~~~s-Apnrtcs 
mentoe o o.nico sahatedo.Conhecida a emenda A província. d3 Pe,•nambuco, não cesao de 
da ·commissão ·de orçamento, propon:io taxas ra"etú·, não qu~r domin.r os interesses de ou
desiguaes, apoderJo. -se grande. descontenta- tràs províncias; pede ~ iguald •de do imposto, 
menta do co:·110 do comme:·c·o que esta de novo aceit~ndo o typo, o padrão adoptado em qull
agitado.- Commissao do commercio. quer d"s pro,·inc\as; não poria. mesmJ dllvid• 

. O telegramms. ex p dido ao Exm. Sr. eon.e- em aceitar o addieional cobrado em Alagóa.s,j.t 
lheiro pvsidente d~ camara., qne publicareiS"- qu~ o meu iUustre collega parece f,z~r disso 
tisfazend ) à von tad ~ do commercio, e obtida grande cabedal. 
venia daquelb illustt·e ca\•alleiro, é concebido Demais, Sr. presidente,para que tanl.as quci-
no• seguintes termos: · x •s e reclarnaçõ(l.~, si por q~aL1uer laào que se 

.: Reéif' 26 de .Agosto. encll'e esta questão,ella. não póde ter m~is V~<n-
• Presi 1ent9 da. cantara dos deputados. tajoss. solução, não sendo mais possível voltar 
• O corpo do coromet•Ci9 de Pernambuco een- airaz, ne'n ma.nter essas leis inconstituciona.es 

te-se coagido a protestar solemnemente perante sobre as quaeli o Sr. presidente do conselho j~ 
V. Ex., como ~is-no presidente da cannra, con- desferiu golpe tão decisivo e violento~ Porque 
tra. a. -emend~ consignando a. taxa rlesigual motivo SQ queixarão as pro,'incia.s,deue recurs[) 
al'resentada pela c~mmi~ io d~ orçamento. Os extraordidario quo vão receber dos cofrea ge
Slgnabrlos da petição ender;oçadta essu.ugusta raes 1 Porque hão de rei:dlil-o aquellas pro
camara. nnnco. teriam lembrado uml.imposçlio vincias a que a an]lpresalio dess' verba do l'G

uddieion.ll sls tal:al aduaneiro.a como meiida. de coi~~ não faz 11 mcsmt~. faltll quo a P"rna.mb11co 
momento,silbespud'ssepassarpelaims.ginação ou q_ue venham á ter renda. maior do que 
a possibilidade de estabelecer-se por lei geral preelsaro, si, rec:;bend • esse augmento com 
taxas desig11aes r-ara provincia.s do mesmo im· que não contava:m. podem ellas diminuir, n~ 
perio, desigualdade de tarifa esta que dea ori- mesma proporção, os ·direitos de exportação, e 

· gem ãs nossas re·~lamações por "ollocar a no•sa. assim com;x:nsar o contribuinte q11G é sempre 
pro\"Íneia ú'n condições ·inferiores as nosss.s o mesmo, fayorecendo os prod11ctos de sua 1~
il'roãs. O comm ~reio de Pernambuco· não quer voura, que p1·ecisam ser alliviados o mais pOII
privilegio··para si nem pam nenhumà ··outra sivel, para l aderem .gbrir · con:cu!'rencia aos 
pro"fincia: quer a. igu:Jdg,de perante a lei, quer s~Us similares nos mercados estrO.ngdroe 1 
qúe toda• receb~m mercadoria nas mesmas con- Não preciso diz~r qn;j.nto ·é proveitosa a di
dições. A taxa ilesigual não resolve a questão, minnição dos impostos de exporbção. nem 
porque.··continttarllo o.s difficuldades do com- qu1nto devemos tr:.ba.lhn.l' par um di~ podermos 
m~rcio interpr.ovincial : é ineffiea.z para •np- ao.pprimil-os com.phtamiln~e, lembrando-nos 
prir desfalque, porque esbbelecido o livre ·tarlos de qu" m• Hv:ro e:xpo~to.ção é 'J.lle con;;iste 
transito, o comme~cio proc~r mi l'ecaber met·- . o segredo da prosperidade d:1. gra.nde Confede . 
·cadorias por intermedio daquella provincia em ração Americana. 
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N"ãJ vejo motivo para essas ~xprobraçõcs que 
part~m de alguns illustres oollegas, rorquo 
nenhum prejui~o soffrem as :su._a• provinci :s, 
que de 1r.odo algum podiam fie 1r no go<<> do 
impostos inconstitucienaes ; e d 'n tPe ~sta~, as 
que ficarem com rend~ superior ãs suas neeos~ 
sidades, e ;tão habilitada~ a diminuir o grar<J.me 
da. eJ<pot•tação que peu sobt~ c e productos de 
sullo lavoura. 

Com rJL~ção a minha nob~e e generosa pro
vinci>, peço que dissi em ns grandes pr·õvco.çóes 
de que os vej~ possuidos. A pre>vincia de Pa
nanlbuco não aspii'a. o p~·edominio s::>!Jra n2n· 
huma d1 suas irmãs, com ~s quaes sódesej« s:>r 
posta em pé d ~ igualdade, pois outr.t co usa não 
tem p )dido, e a igualdatle niio dove sor-lh3 u ~
ga.da (Apoiados.) 

A pro1·incin de Pernambuco é bastante livre 
e indep~n1ento pata não pretender exe1'Car tu
tela sobre as outras; tem el2men tos de v ida i>.ro
pria. pnra. não prec1sn.r viver ã. .cnsta. do S..'lctifi.cio 
de sua.s irmãs, r:.~m com o detrim~nto e ruina 
de>tas estab~bcer a s:.m pro .'p~ridadde. (ápo:·a
dos e aparte.>.) 

.Ma• não vêm J!obras de,outados que os estão 
·a agitar essa q_uesLão de prepoadet•ancia, que 
eu lhes poder1a resp )nder que, si Pornam
buco pretende a igaaldade do imposto para. 
o sell commercio prepoilderar ll:J.3 outras pro-. 
vincia.-o que á simplesmente um nbsurtlo, po~·
que " igualdade não lhe da privilegias- com 
maioria de ra:t,'io se pwe dizer, usán:lo da re
presalia, q ua SS . EE~. quer.~m a canse rvação 
do s!atu, quat do tegimen da.. desigualcb::le, 
porque, ficando. a importação de Pernnmbaco 
mais onerada., esperam q llC as suas provincias 
se tornem os entr~;:o.tos commercia~s d~ Per-· 
nambuco; querem que esu sJ l'eja na contin
gencia de fo.•er a. saa. import1çi\o peb Para.
hyb~ ou por Alagóao. (Apartes e apoia.dos.) 

Já vêm os meus nobres coll~gas que a th·)o
ria. tia desigualdad' é que póde dar Jogar a 
essas suspeitas , porqull s~o incontsstaveis os 
resultados f•taee que clb v iria a 'traze~ contoa 
o commorcio de Pern:l.mbuco. que ficaria redll
zido ao papel de triste tributaria dessas outras 
províncias (Apartes.) 

Niio ba motivo para. ae offunderem, porque, 
si eu quit!.:!sse f:.~.~·-'t' minhas essas reflexões q;.H~ 
11 ningu 'In escapam, esta v~ usando do ui
reit.o de re,1resali l ã injustiça com que encaram 
05 eaforços g'! nar!JBO~ do cQmmercw de ulinh." 
proyincia, que não cuiola. só de si, qu~ ainda em 
sua representa~ão, ha poucos dias lid·• ueaLa 
ca.sa, pede a ÍgQJlda.de da ta :.a, e o lh~ J 
transito. inteproVinci:U, · pagando-se-lhe ago~a 
em· tão ingrata moeda. 

Sr. p:·esident!, para. que a. igualdade aconse
lhada pela c~nstituiçãc.4;1s províncias, p1ra 
que a. igualdade do impostó, que é o uni co r;
gimen que JjÕ<le ser mantido diant:J <la ·consti
tuição e aeto addioional, não s 'ja inteiramente 
burhda, é pred o que a alfand,,ga da côrte 
solfra a meõma. imposição de :lO •{o ou da· t8.xa 
que o governo entenda de·rer fixar ás demais 
províncias.-

A.. razão é sim pios e a ninguem deve irritar 
que imploremoa o regimen da igualdade pa.ra. 

. todas as provincillll. isenta a al:W!dega da 

córte do impos!o addicional, alêm da. inconsti
tucionalidade da mnd:dcl, teriamo> em rosul
ta::lo quo a côrte ficaria. tsendo a. m ·~tropole, e as 
tristes !lrOvi ncias .reduzidas a condiçõ:Js de co
lonias, E' preciso de urna voz por todas acabar 
com a desiguald:de que ha entN a córte, bem 
dv.Lada sempre, e ''" provincias motrend 1 â 
mmgua. (Apa>•tes.) 

N9 p~ojeelo quo fo.ndamentei ha dias, propuz 
qae o p•·oducto d<J. a:·recadação d~ itu;10sto addi
cLOnal da alfandega da cÓl'te fosse applicadJ 
e:t:clu.sivamonte a r-eforçar o fundiJ d) cwa.n
cip::.ção ·de escravos; soLI o pámeh·o: porém a 
reconhe.cer que pra~iqu~i injustiça pat•a. co.,, 'as 
I>:·cvm:.J'ls " o muntclpzo n utn que COQC ;rrem 
l'"':"· ess> renda, que ta.miJem lhes !.levo &pro
velts . .!·. 

Assim julgo s~lvar a injustiça àe q," me 
accnso. 

O Sa. IGN.\C!O MARTIN~:- Injustiça gr~v~. 
.O SR .. Jos:E MARtAN~<O :-Gr !Y l injustiça, não 

duvido declarar; confesoan 1o, porém, a falta. 
não me ruoslro impt.!nitenLe. Fui inju'3to.nãÕ 
hr- n. m~nor duvid::~.~ para. corn as provincias de 
Minas, Rio de Janeiro, e municipio neuh·o, que 
concouom para a receita da altando;::a da corte, 
e '1 ue s~riam~ sêm v menor. proveito immedi _to. 
o.ggràvadns com o novo impo1to adli.cional. · 

Acl·::dita que. satisfar~i a essas provinr.:b.s: e 
ao município neutro, propondo q_ne ellas r~
,pnPtnnl entt•e si a terça parte do producto ·d.) 
imp~;tG addicion~l, "'!''" o·s dou• terço• sejam 
a~plieados enliio a !'éforçar o fando da cmsnci
paçiio doe csc1·avos. 

Parecê-me que semelhante m3d:da deve sa
tisfazer a cs>as províncias o no município da· 
c~rte, que não SJ vir un na contingencia. d•an
çar impostos sobre a importsç1o P. q11P. y[o ar7e
cad 1r um t rcnd' com qne não contavam. . · 

Par·outco lado acredito que o gabin~to e os 
uepubdo• que u apoiam, n:to poderão contra
riru- o pensame.>ÜO d9 serem .. pplic 'dos os dous 
ter-:o' ao fundo d) omancipaçio, que o actual 
gov ·rno, co :no já·· o havia feitJ o seu &n
t~cessor, raconhe ·~u que devia ser reforçado 
p:l!"a. que ?O:!~a m~'ie' ,dG p::lr~O acompa.nha.r a 
munliic.encta. aos partlc1Ü::r..ra~, da. qu.a.l não se 
deve esperar a so.luçii? dess ~ grande proble:aa, 
e apressat· a Clca\rtzoção dt gr~nde chago 
que cot!'oe :t no sa Jl~ tl'ia u abate-lhe ctB forças 
moraes, comprom ttendo o s-eu fu~uro o ri
queza. 

(Cruzam·se m<'itos apartes.) 
Senhores. a. qu lStàO da. emancipação dos es

cra.Yos não é de u;na ou outr~ província, deve 
ser do Brazil inteiro. (Apoiad'os.) 

0 SR. !GNJ.c o MARTtNS dó. um ap1rte . 

O SR. José Ma.arA~iNO :-E' o sul que não 
quer a ema.ncipaçã:o, dizendo que se dosol'gá
niza o tr•balho.-.... (Ni!o apoiados ; apartes; o 
Sr. preside>'t~ rec~ama atte:nção !) é o sul que 
agora reclama para que lh~ toque exclllsiva
mente a verba qlln tenha de ser d !6tina.ia a esse 
!bt humaniurio ! 

Por isso mesmo que se e.llega que a cll:lanci ~ 
pação de um sã golpe per turoa e desorga.IIiza 
o · tr.tbalbo, concorde commigo o meu illustre 
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amigo, deputado par Minas, qu~ .~ em2.nci paç~o 
•e vá fa~endo gradual a proporc•oMlmante por 
toàas as províncias ; e. depois, o collcga. bem 
sobe que, o sul tendo ·mais escr woo, ha de 
lhe tQcar uma quota proporcion 11, maior do que 
p~t·<>. o norte. 

E', porém, ts.l. a in1portancia que tem par"' 
mim esta 'iuestlto que interessa ao Brazil in
teiro, que interessa a -nossa civili?.a~o e ao 
nosso fu t11ro, que eu nio po1·ei duv:ida em ma
dificar o meuproject~,deterrninando que, o pro
dueto do imposto sõ soja applicado á· libertaçlo 
de escravos nas províncias que coucorrem 
para a renda da al!and ega da corte. 

O Sn.. ALME!D.l PEREIR.l. :-Esquece-se do 
exemplo d~ condess~ do Rio Novo e de outros. 

(H. a outrns apartes.) 
0 Sa. PRESIOENU :-Att~nção! 

·o Sa. Jos!l MARl.I.Nxo :-Não os· esqueço, os 
admiro; m1s entendo que isto só não é 5ufficien
tu; que não se deve con..fiar e:::s:clmsivamantB aso
luç- dess~ P'ohlom~ :i. mu~tificenois. p:>rticula~. 
Em minha proYinci~ t >mbem ha desses e:-cem
plos e muHo honrosas par& as sentimentos bu
mani.tarios dos m~us cornprovincianos, 

.Muito antes da. lei de 28 de Setembro, mnitos 
propd~tarios dr: escra.vos ji haviam Ueclaraclo 
livre• os filhos que nascessem d1 suas escrn
ns, muitos os tem alforriado a titulo gra.tuilo, 
e a.s associações aoolicionistas, ungidas de 
santo fervo~, todos os dias p'omovem liberta
ções. Entt·e t·1ntos e!;emplos que eu p-deria 
apresen I.;< r a admiração do (llÍZ, permittam-me 
.que -desbque um c1ue vale muito e ainda máis 
pelaàispretenciosa. mo1estia, com que foi pra
tic•do. Refiro· me ao iuclyto cid:-<ilão, o l:wn
rado agricultor !la comarca do Rio Formoso, 
Presciano de Barros Vv an.lerley, que contratou 
certo tempo de se~viço com os seus oocravos, e· 
vendo a boa. \"Onlade com que trabalha vam,deu
lhes alforrili antes dl terminação do praso, não 
havendo ·um só delles que no goso de sua li
berdade abandonasse a companhia do seu bem
feitor e amigo. 

O Sa. l\IETOll dá. um a.part~. 

O Sn. JosÊ !li.l.lUANNO :- O philantropico 
sentimento do a\Joltcioni=o não abrasa aó
tuonte aos peitos c~ a.renses ; não e n.panag-io 
e:s;clusivo ~a. pf"ovincia quo S. Ex. tão digna.
mente repreaent~ • A minha provincia tem um 
posto assignalado na historia., s~mpre que •e 
tl'atat• de, liberdade e de he~oismo. Em 1817, 
naquelle grande movimento que precedeu ou 
antes foi o prologo da nossa emancipação po
lítica., ao mesmo tempo !1 ue er .. proclu. nada o 
go\·erno republicanG., era proclamada a ema.n
cipação dcs escravõa : proclamava-se ao IUesmo 
tempo a emancipáção social e palitica, porque 
=~ não pó:le existir sem a outra. (Apartes ; o 
Sr. presider&te raclama attençao,) 

Reportando-me ao facto 'lue eu ~efem, 
acc~escentarei ainda que o cidadão que assim 
procedeu; foi agraciado com um t1tulo ho· 
no~ifico, com um baronato, que respeito~~a~ 
mente recusou, porque o seu aeto não pre
cisava de galArdão offici•L 

Confronte-so este e"emplo com os que nos 
oíf9r~e9m ta..ntos outtõs que pro.tieam osten
tosamente ao tos· dessa ordem para mere· 
cerem, Otl a.ntes, já com as vistas em 11m 
titulo ou em uru3. condecor-J.ção. O honrado 
pernambucano preferio con ..;crvar o s-eu ob
gcnrô nome, o mesrno nome com que p1•at.icou 
aqllella grande acçã:o que elevou o ni1•el 
moral desses ontBs hu=nos reduzidos ató 
ent:lo á deo'Tadante colldição de esCl'~vos. 

Não s:d si eru no:JSS'l. historía cnntempm.·anea 
pod~re:uoa apres,ntar wuit~s e:s;emplos dest~ 
urdem. Pela minha parb n[o sei, niio conheço 
o de nenhum outro q U3 tenha t·Gcusado uma. 
~rnçn imperial que lhe et·~ concedid> Cl>l vit·tn
de de Uilla ar.ção mt~r.l toria que praticara, por 
p~nsar como homem de consciencia sã, que 
ha"l'ia apenas, cumprido o s~u dever. . 

Longe, porêm <le circumsc.rever a gloria. 
desse facto á os ta. ou áq ueUa. zcma, ao n ll'te 
ou M sul, direi que elle"eonstitue um ;padt•ão de 
gbria para o Bra?.il que possue e amda pode 
apontat• cidadãos de Uio elevadas virtudes. 

Voltando ao a..~umpto pdncipnl d• que tratava, 
direi que o rosto da art·ecadação da côrb deve . 
ser destinado a reforçal' o fundo da emancipação 
dos escr.,voe ; estou certo de qu2 a maior par
tilha continuará a tocar ao sul. 

0 SR. lGX.I.CW MARTINS : - Dà um a~arte. 
O Sn. JosE 111ARIA~o:- Não se trata aqui 

de q lle,tão el.clusiva de Pernamb.uco, porque s. 
questão d~ incon.stltuciona.lidade d!l.B leis de 
aseemblé~s lcgisbtivas pro,inciaes, d~ve inte
ressar a todos os que não applaud~m , e !'lutes 
vêm com gra.ndj desgosto~ as const:1ntes rn va.
sões de uns poderes contra. os outros, vindo 
sempre a soffrer o mais fraco-que é a provin
cia, ~onstantemente victima das maiores ab
·sorpções .. Não se póde censlll"ar a provincia de 
Perua.rubuco, nem dizer. que por causa. qe1la 
"\'ão soffi.•er todas a::. damais, porqu.a ao contra
rio, ness' questão de impostos,aquolla gloriosa 
província tenr tido a maiot• :rdsignaçrw, suppor
tando durante mais de oito annos os mais ve
:tati>rios o inconstitucionaes impostos, sem que 
os seus bm1o3 fossem ouvidos pelo governo. 

E por issJ mesmo que as o:,tras províncias 
nada soffrero.m., não contam o longo m~rtyl'io 
de Pernambuco , não me parece generoso 
que s·,esLeja a amesquinbarwna. '{Uestão ew que 
as províncias felizes devem intervir em favor 
de suas irmãs. Pernambuco e suas irmãS 
do norte não podem set· conde1unadas a 
sotfrer a> consequencias de .erros de seus l~~ 
gisladores, de erros ·-'C<ue ellas não praticlrarn, 
e contra os quaes s~;np,·e representaram. 

Demais, ja provei que a taica addícional não 
aggrava a,s proYincias; p_orque aquells.s que 

· di5ponsa.rera. essa renda e-J;:tra.m~dina.ria., tem o 
recurso proficuo de diminuir ·os direitos de ex
portac;to, de alliviar os encargos da sua lavoura. 
Nem ao menos, p01·ta.nto, a situa.çlio. precaria 
das provindas do norte vem impor sacriíiciol 
tis· outJ:as suas irmãs, que são felizes porque 
não se de batem sob a cornpreSllão de leis ve:s;o.
torias e iníquas. E' pois, uma grande injustiça, 
alóm de que não assenta aos gener030S seatt
I!len tos de fraternisaçiio que deve unir a. todas 
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&i proviucias, osta'r-se " ati.t·ar em !'Oslo por I gação. Supponho que n camara. pódc a•l\O!'iscn· 
mats_d,_uru~ vez q;1c l'crnamuuco <Jilei· impO\' o. {3"0Verno a.susjlendor prov!so:·hmcr~lc css~' 
~acnfi.cw., as deru us. leJt:i, ua. parte qu(} dect·otnnlmpos:.Os ULCOliSLL-

(CJ•u:am-•e muitos ap«rles.) tu~ionaes, a\ó <lU" o parlamento as l'Ovoguo de-
l finttrya.mente. 

O Sa. Ptt!1SWENTE re:·luna att ·nç.:i:o. ! Nãu ertteuào q~a posu. havc: h~JliVcni"nte 
O StL Jos.: MARI,lX!<O:-;- Dcntt·e os ~pat•- n:!ssa àd'Jcl'aç<i.•J, acom<:_lh:iàa poJa., cir~uurstan

~Qs que seJ CL'UZ.a t·a.nl, ouv1 u111 qu:) Ua:::t,,mta C\tt$ esp..;ctac? d':L qu!st~o, e pJ.t4L entar . (1n:; 
mag·oou-mc. Soa forçado a. ra-;.ponJer: Não·~ Qm uma p1·ovlncm esteJa. s11spens.a. Utlla lut p·:::w 
pó !e haver de&douro para " minh<l p~ovin• s~r incon•':Ítucional, o em outJ·as continuem " 
cia em haver tentado os mais glo!·iosos mo- vigorar lei~ igunlment{l iuconstítucionaes, flU~ 
vimcntos em f~vor d:t liberdade e <:a re~e- xefereru-se '' rue•;oa lllUtaria. 
nct•ação social. (Apoiados.) Não ha o me~or Além ri~ lniqu!lad> que ae<<bo dJ notar, pude 
dcsdouto para a. mtnha. provinda em se h~tver dar- .~e ~t a.nomaha d·~ verdJ:OS o Or-t;.tmenb gc
empenllado nessas lutas e tot· sido esmagada e ral consigni!.t uma t~x·• atldicion~l unifu:·mo, 
veucid" ( apoiados); não diz a histeria o ou ~ão se1;·os~' cobra·~a ~1as provincia~ em 
que houveosJ sido vencida pcrque fra'1uejaase que a.mh ngo1·arem "" !e,. que não foram 
o patriotismo, mas situ por }h.c fãltarem o3 s~1sp;Jnsa~ neu1 revog~id~s! ou sere tu cúhrados 
auxili.;s e concurso de ~mtras prjvincias, que sunultanea~ne!lt" o adll':lo!lal ger~l c o:' im
deix~ram-no empenhada sósiaha na luta, e de- postos pt·onll.~laC•, ~esaltanu~ IÍ<\lu contmuar 
pois aind<lo mand•ram as suai cohortes abafar o w;;s,uo regun•jlU _de, nl!arclua e dô desigual
aquelles generosos movimenfos revolucionarios, dad_e entre as prJnnc_tas do norte. 
que servil·am, ent~et..nto, pma. a.t testar •-té Entend?• ~~·- p::_end3~te,- q.u.e emquanto o 
onde chega o heroismo pernam.bucano. poder le_gts!.lttvo nao esta hab!lttado a revogar 

Mas, par<. que essas represa! ias . (apoiados)~ e3s.>s lets, ü governo deve ser autor1zado a s11s-. 
si a provincio, de Pernamb11co nada impõe e pendel-as L~mp~rarian:.ente, para qu1 mais 
só pede ajnsoiça que lhe tem sido negada~ tarde, na.ause~c1~ do. parlamento, niio se veja 

(J •1 . . .. arrastado a bnçar mão da madiàa que emp1•egJu 
( "''"'"m-se mu• o; apal tBs, o Sr •. pres.- para a minha p~ovincia, quando o exemplo 

dente realama atten:ao ·) desta fór seguido p~l~s que ust~~ nas mesm~s 
Snpponho St•. pres1dent~, que o governo que- condições 8.ftl.ictivas. · 

d~c!JJ.;ou perante esta cama1•a, s~ndo nessa Sr. presidente, muito m~ abgron a_a3sen
occas>iío. enthiJsiasticamente applaudido, que ração do ineu illustre collega,deputado pelo 100 
era prec1so en~arar de frente o nef!l:o problema, di~thcto de minha provincia, membro da com
quo. era precisO tratar de dec1frru• aquella m1ssão de orçantsnto. 
sphinge, o governo nua repellira o alvitre qu~ A declaraç~o do illustre membro ela coinmis
lemlll'O, d~ spplicação de parte d'!- i!.rr<cadação são de orçamento, de que esta ia reconsido~ral' 
da alfand~ga da cõrte ao fundo de emancipa- a su~ emenda de accõrdo com o governo, 'l'eiu 
ção, (apartes); •i, porém, entender que todoe tranquilisar-me, fa1t1ndo-me; apen~s, ver c 
ess~ art•ecadação deve ser dividida' pel~s pt•O- saudar o apparecimento de outra emenda ado
vinc~as_ que p~raclh concorram. niio me julg<J_ piando a t.n:a. igual, que lÍ a unic:t medida qua 
no dl!'ello de oppor-m ·~ n~m ten!1o o proposito no momellto presente l'esolve a questão, c 
de contrariai-o nese-3 poL..to; deplorarei sómento acalma os e;piritos jà. ala.t•mados com a noticia 
q ue. não possaxnos restituir a liberdad~: cento- quo tr~nsmitLi, da. emenda da commissão mqn
IIares ~e infelizes quo jazem no homilhant~ tendo o stalt< gr<o, a desigualdade do imposto. 
capuve1ro. A' vista da declaração que acab~ de set· feita 

Obedeci a_ úu1 impulso natm·al, propondo não se póde dizllt' que eu p1·~taniL•Ievant:u· uma· 
<~quelh _apphcação que me parece11 a melhor; ameaça, intimid"r o gov.eruo pal'a. alcançar· " 
mal,~ce;tandooiltro alvitt·e,neu. podssodeharei medida. que elle ja esta di3posto a àdopta;• ; llOt" 
do contmuar. a collabot•ar, ainda que ollscur:t- i•so, e p•.ra. não fallnt• ,;, fra.nqaeza com ,1ue 
mente, para a g-rande· causa. da emancipação costumo enuucht·-me ~ \iroceder, posso di2e1·, 
•los escr.wos, á qu:U não é de hoje q11e me con- certo de que não me agua.1·:lariR mah tarde uma 
sagro de coraçiio, embor~ sem estrépito. · d~sillusãü, que o c~mmercio de Pernambuco 

Eauneio-me- com asta. f~nqu.eza. p~r~ con- :não se sujeita.ril absolutamcnto, nlio so sujei
vencer. ao meu . illustre . amigo, deputado por tara si outro fôr o desenlace- que t'nha. · ess~ 
Minas, que não tive em vista-pr~judica.r, col-. questão, a paga,· o !mposto OI! ta.x!'\ addi~ional 
locar fóra da igualdade no benficio, a sua he- desigual, como estava disposto o não pagar mais 
roi~a provincia. nem a nenhuma outra. impüstos Jlrovinciaes de consumo, por se1·em 

No ndrtilivo·qne vou. ter :t honrn de- ofre!'eeer ambos absurdos~ incJnstituciona.~9 ; e ng. de
a consideração da. casa, e que V. E:.:., Sr. p~e- fensiva do seu direito saber<\ s~mp1·e mant~r-se, 
sidente, se dignad. re11nir aos demtÜ< p~1·~ m quaesqacr que sejam as consoquencias, e qu·ws
occosião opportu·na ser sujeito no do baLo, pro- quer que sejam os extremos a que por ventm·a 
ponho lambem uma medida quo me pM'Oeo 110- poss> soe arrns~~do, 
cessaria «fim da ovitat· q tle em umas jrrovinci:u. A l"Olli~Lo11uia <(UO os colonos amer;canos. 
naquellas cuj»s leis puderem ser examinadns, J•~rillitllli<l-1110 quo aiud~ um~ voz cite :1 his
sejam rMogada.s por inconstiLucion~es, :JO P'sso Lori!l tl:L Aru"r1c:~ d•J l\o.•te, po\:1 quo! t~nho 
que cru outras continuem a vigora. r lels tambem prcdikc•:lb ospod••l; 11. r.,si ~lonch• ~110 çs co
i.nconstit~eion3.es, ·-por qu.e o podeL' legiSlati,•o lonos :tnlut'je.tlnu . ..; ovtmi~~1~ruu a•) J)'\g"An1ént-J <lo"9 
não as ÜHe â vista para p·ropor a su ~ r~Yo- a.bs11rdo~ ~ v~ulot•i ' '" i ulJIO~tos, Oel;Ot!t.<ln< pol:\ 

v. tv.-31 -
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metropole, &em ao meno• ser ouvida a nss~m- 1 vencerão todos de que o prceisu correr em fa
blé" ger .. l da colania, nos en <ina corno se ' vor de provinc~s. 'l.ue nunca !'e cus •ram o seu 
póde sustentar n r;na l.ut~ dcsS '- or~cm, des<i~ sang11e e se? dinhetro para susten~ár a gra.n
que Lenb.a-s• por st o direito c"' JUBltça. de~a. da pa.trta e defender os seus br1os, qu.ando 

Peço licença para r;,preduúr mais umepiso- insllita.Jos. (Apoiados.) Para.phrtzeando, pO
dio dessa historia, bem :.:lplie .. vol em SlU de- rém, as pahwas de Frankliu, cu direi: O eom
s~nlace á. situaçãJ em qu~ se ncha a Jlrovincia !""cio de ~ana.mbuco j:i.rusis supp;rtará um 
de Pernambuco. tinposto des1gaal, mas talvez venha amda a con-

Qua.ndo Fra.ulclbt f~i emi.tdo :l. lng-hterra ·vencer-se da que não ha. dilferença entre im
como delegado da• coloniM para ·t·oclamar postos de consu,uo geraes e provincis.os o dis
contra as cont.·ihuiçn&R v~xaloPbs de que .ponb:t-se. a p~gal-0!1, si deo.retar-se que estes sõ 
estavavam sendo s ohr<carregadas, e principo.I- sejam cobrados no. anno de 2882. 
m~nte cCittra o imposto de timbre, ou P"'!Cl E' ainda a histeria do grande povo americano 
sellado, perguut~u-lhe o ministro Gronvill) ; que nos ensina como se resiste ao pagamento 
Penso.es <!ue s>ja jcsto que a Americ '· p.ote- de impostO.. vexatorio• e illegAes. Foi o povo 
gidt corno tem sido pela lnglaterra, ·recuse-se americano q_ue por meio do contraban lo auda-
a pagar alguma parte da. dispeza do rJ ino·? cio&~o e infaLigavel nullificou o irrita.J!.te im-

Fronklin respondm: posto sobre o chá, a ponto de notar-se que 
~ Não se trata dbs~; e de:~:a.i • . a. Inghterra emquanto bêbia-se nas celoniao, em 1772, perto 

par'ee esta~ e"'lue,'da de qne ~s c:Jlonias le- de i2.fi00.000 f,•a.nco• de ch:i, as.alfandsgas 
van\aram, eaquiparnm e poga ·am, dm·ant.e a americanas registranm, inscreviam, apenas, 
ultima guerra (referia-se ã. guerra declarada. ã. n 'Sse capit~lo a ridícula. receita. de 2.125 fran:.. 
Franca pela queotão de limites da Acadia e do cos. 
Callàd:i). 25.000 hom.~ns G sacrliica.ram muitos Não era o se"'limento to>•pê e criminoso <J.UB 
milhões ~ ins?irava os audaciosos americanos; não! O 

Propuzeram, então, esta oiltra. questão ao contrabando foi posto por elles ao serviço do se11 
mandat~rio das colonill.S : patriotismo, para dar um castigo s evero a me-

< O povo am~rir.a.no se suj.cita.ria a um irn- ~l'O?O!e qnc desrreza-va. tt.ll suas reclamações e 
posto moderado sobre o timbre ? » procurava mesmo, para .irri1.1l-os, rnantu 

Frnnklin respondeu : aquelle imposto. 
« Não, j~rnais elle o s urortari~. » Tan:t1 er~ . esse o movei que os incitllová .que, 

. _ . reduztdo o tnposto, . com o fim de de•an1mar 
<: Mas. reph '"r~m-lh~, nao se peide, f!?r a f,,.ude, .>in <tancias da coTDp-lnhia das Indiae, 

mel> ih for~a, app\tCar o Imposto eont.e~tado . » qoe via as suas ~cções baixarem 50 •{0 e apo
A;tteniamos. para a r~s:los\a, que e. de um d~eee1· o clt:i. deposb.ad> nos seus armazena, ao 

sabw, .co~o ~'z um escrq~tor q~e. a. refere : passo<! ue as colonias continuavam a consumil-o 
« l~•gtnM u~ ex ·~cJto dmgtdo sob>;e as na mesma quantidade, ou talver. em ml'ior es• 

colomas. Este nao yera n ·nhuma força dtante cála não diminuiu o contrab·m~o cada vilz mais 
de si. Que fará elle ~ Não po~eria obrigar pes- aeti~o, cada. ve~ mais aud?.Cioso,' e pelo contm
soa. ~lguma ~· .u~ar do papel t.tmllrado, quando rio maior s~ tornou a exaltação patriotica, e a 
deseJ~_prescmd:r delle .. _ . tãl ponto que, tendo aquella companhia, con-

". Nao achara rebelhao, embora pos•ua os fiada no bom exito da medid<Lque obtiver,., e:s:-
Jnelos de fa•~r uma. » pedido muitos navios carregados de chá parlL o• 

Com? ha-:•a. o ptar.o d~ l!m aJ!~O P>~L'a aer grandes portos da Ameri c,., em Bc:Ston o povo 
cumpndo ouuposto de .t.un.bt·a, ODJectat;am·lhe resolveu oppor-se a s 11"' descarga, sendo mais 
que o acto er~ suseeptlvll de ser ll:lodificado, t•rde invadidos tres navios ancorados naquelle 
ao q_ll6 Frmklin l'es;ondeu: . . porto c atiradas ao mo.r 342 c lixa• r~preaon· 

« Tenho pell$ad_o ~m um~ em.en~. S1 a ace~- tando um valm· de c rca de19,000 libraa liter
tardea,? actu 4!lba>stlrll. e os amenc"ues ficarao linas, no meio de accl<•!Dações de numerosos 
.tr.>nqutllos. Só ha umo. l•&la-yrs a._mudar. Em cidadãos, e4alados, elGctrlz dos por aquelle 
lu~ar da:se.P"I!~á do 1• d1 ~ovembt•o de f•cloqué foitomadocomoumil!SUltoabandeil'<l 

. i765, <ltOl'e.vet ~6 >e eu L'espondo .P~lo resto.» ingleza. . · 
Sendo amda m~rrogado Fran~In porq.ue Não 0 uma ameaç1 que lovanto ; fazendo, 

rec:naavam *". ame!!Clmo< pagar .o 1mpoato m- porem, justiça. ·aos sentim.ent<is de brio, ile dig
t.erlo~ de na, egGÇao, qu >ndo 0 pagavam no ~nidade do·comttercio de Pel'Ilambnco, no oopi:
e:xt&rtor, confessou elle: . ,.. . . rito altivo do povo perna!l\bi!CS:llo, llirei bam 

.••. Tem-s3 empregado umn mui!J.dão de rata~- alto que.na Inb.pela vida, n .. defesa dos aeus 
c1nto_a, para demonstrar a.os ame~tcan?e que nao direitos, àa !ll& jo:stiça já reconhecida, eUe 
ha diffe.ren9a entr~ mna. ~a:ta >ntenor _e. unta la.uçará mão de tod~s lls meios que lhe :tco·nao
t~:xa extenor. Ate o pre~ente elleo. ne.o têm Iharem a energia ·e 0 patriotismo para oppor-se 
vtB\0 as ~usas de<tamanetra .• mas com oternpo ao p~g,mento de irupostosd ·riguacs, altam1n~ 
~e aca.b':ra. .talvez po; per11uadil~s., iniq11 1S, que nos'n ra.triot'emo, e no desespero 

Nilo d.1re~ ·que. e~teJ am .esqu~Cldos . de. q11anto " que for ar~Mltado, en 'OI!trarà a escusa, n de
as pro':'a~Jas d·) nort.c tcrn fetto peh ~,b,rdade feza dos meio~ de reacção a que tlve1• de ro
da p .. trta COm.mum, O.<!Uelles <jlle h 1J6 trahm correr. 
com àe3d 1m e ao ~esmo tempo com prevenção · . 
e886 :neg9eio <J.Ue a.lià.s, não atfoeta exclusi.,-a.- O SR. lÍLYs~s Vr~ dli wn ajlliJ'te. 
'Dl!'llt> a P-ernambuco, pOrque. confio que, afi- O .Sa. Josi ~fmt~No:-0 ~=er.eio· dG 
na.l, deaapJi':írectlrão esoao prevcnçl:ies e ~ r!an~ Pernambuc-o, .declnr'o ·muito fotJ:n!lh:nont", nli:T;l 
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ae sujeitaria a ·semelhante táu desigllà.l, ainda I apartes e não a ·presta qna.nà.o tomo n liber
qu~ hvesse da sacrificar os seus maia vit"e~ e dade de dizer-lhe que o tempo está esgotado. 
profunJos interes.e1. (lliso.) · 

O SR. GoNÇAL\'il il FlmREllt.I.:- Pela minh~ O Sa. Jo.ai MAil!k"<O: - Sr. preiiidente, sou 
}!arte declaro que no b rren o da revolução ell coherente co•n os principias de minb.a eseola 
não acompanharia o e.ommereio de Pcrnaro.- politic~, que legitima o supremo dh·oito de re
buco. volução ; e assiu1 me pronunciando, sem ter 

O SR. ULYSSEs VIAN!IA.:-Apoiado, nem eu procurado tornar os meus coll,gas de deputl'çio 
tambem. No terreno da illegalidade nós nilo solida1-ics com as minb:~.s theorias, quiz !OOStrar 
·o acompanharemos. (Cr«;4m-ss muitos Otltros que csLM para. mim não '"''riam, confor me go
apartss 6 0 s,.. p>'d$lâente reclam a a <!.I- v orne ou não o men par tido, e que tenho" !r.an
ti:nçao.) . q ueza c a congem de sustentai-as diante do 

parhunento, :l face do mnndo inteiro·. 
O SR. Jos& MAll.rAN~o :- Eu dectaro, pe!a 

minh~ parte; que para reprimir :> illogalidade o sn:. U!.YSl:ES Y I.\XXJ • .':-PerfeitamenLe . . 
c o arbítrio não só estarei ao lado do commercio O Sn. Jos.: l\1-AnrA~o :- Dem-mo o direito 
de Pcrnambuoo, ai quh.er fazer a t•ovolução, de ser revolueionario, aind• que esteja-ma r~
como serei .o primeiro a promovei-a, porque, s :rvada a. puoi~o ou a g lori t da se•· espingar
senhores. o v.rbitrio só se bate com o ar bítrio, 2. de•do por n<pelles que são tã~ '""~ntes, t:>o ex:-
illegalidade só se bate com a illegalidado . cessivament~ amantes da ordem, a ponto de 

{O .. u::am-se apartes.) queret·em o sa.cri1icio da liLerdade. 

O SR. PRtslD&/!YE (con~ (orça):- Attenção! Q SR. ULYSS I!!S V-lANN.o. da um aparte. 
Peço ao nobre de~utado que l embre- se de que O Sn. JosÊ M.o.n.u.Nxo :- Eu não cxpendi o 

j~ se findou o temp >da urgencia concedida. meu modo de pensar, ·como se elle fosse o do 
0 Sn. ZoiA: - Haja paz. (EiZariàade.) com.nercio do 1'ernambuco. Eu d1sse qu& o 

. com,uereio a~ recusaria a. pa.gar e&:$e imposto 
O Sa. Josi MAR! \ NNO: - Tem ra:tM. Vejo a que o governo não podia obrigai-o. E deai!e 

adnal que esta. revolução parlamentar foi leván- que fei ~lo tunl compr 3h endido 0 meu pcnsa
to.da 4penae, por uma hypothese 'lue forouulei. ouento, vou l 9r ao coll~ga, que gosl!• tanto da 

O SR. SEaAPHico:- Por semelhante fórma histori& iogle~a. as palavras do Pott. qus.ndo 
nao quero advogar o• in tares <e~ do commet·cio se trntava do. ins1rreição das colonias ame-
de PerMmbuco. . ricalll>.s. 

O S11. Pxrr;srnENT& :-Atlenr.ilo! Os nobres O Sa. PRESIDJ!NTI: :- Mas V. Ex. tenha 
deputn.dos tomem nauas notas para: responder sempre ·e•n l embrança que o tempo está aca-
em tempo competente. bndo. (Riso.) 

O S11. Iosi M,\RIANNO: - Cada. qual com o O Sa. Jos é ~fAitrANNO :- Quando Grenville e 
seu modo de pensar. E~, pela mi·nha parte, de . se.u partid •r ios comb-4Ü3-Ul Wda a especie de 
a.cc6rdo com as minhas con. .. icçlSe ,, de accõrdo tra.nsacçõea com u colonias runericaa •a, alie
com os principias da. escola q:ne &dopto... gmdo que , si triumphass1m as theoriaa do 

con~resso de New-York, nilo haevria. mais go-
0 Sn . . ULYSSE• Vu NNJ. dá um aparte·. vern? acima d:~.s colonias, que IOdos os ~o-
O Sa. JosÉ :M.miANNO :- Jà ao sabe que o ver11oe ted~m. desde então, de submett~r--se 

eollega. é muito am&nte da ordem: é susten- aos insurgentes - o mesmo que se diz agora 
tudor do throno e do altar; n ãO precisa maia COtn raf 'rencia ao magcstoso movim~nto, á 
lllS.Difestações, a camara inteira ja o sabe . at~i,•ld~ honrosl do co.umercio e do povo de 

O SR. MARTI~r FRANCISCO:- A ordem pu- Pernawbuco- ; no di" em que abrio- so o de-
blica é u ma condição da l iberdade. b~<!e solomne na camara de.. commun•, Pitt, 

cujo nome fórma. s ' 11 p oprio el ogio e cuj11. me
(Ha Otltro• apartes·) mor ia !inda hoj ' ongrand~ce o paiz que o pos
O Sa. Jost MAat.iNXo: - Sr. pre.sidente, suio, pronunciou as ae ; nícte> memoraveia pa

fallo por mim ; nãll procurei t<Jrnar a deputação laYraa, mais vibrànl~s. mais energicaa, mais 
pernambucana., e a eamara inteira o viu, o.utor l$a::la.s do "lne o bl'ado que ne•te recinto 
solidaria oom a minha opi nião, que poderão acabo de l evantar em def;)Sa dos ioauferivei s 
chamar exaltação ou l oucura ; ahsolutsmente direitos do :commereio de Pernambuco. 

não •. •·• E ia as palavras dess~ _grande homem de cs-
0 SR. SERAP<Jrco : - Nllo; sou solidario com tado : (lê.) 

aa suas ide••, mas não com o modo porque q oer 
pregai-a~. 

O Sa. Jós:r.i MARIANNO : - • • • n.em com o 
modo por9ue entendo que devem ser comb •tidas 
u illegahdad08, oa a.ttantadoa contra os ditoitoa 
de po~o ... 

O Sa , S:rci\APIUCO:- Nóa toio• <J.U&remos a 
igualdade do impostn. (Apoiados e Dp<~rtes.) 

Q SR. PREBxDBNTE: - Atteoçào! O que cu 
not9 é q.ue V. Ex. presta att&nção a toqos os 

« Se nos tem dito que 2. Am~rica está em re
b·llião oberl&. Eu me regosijo de que ~ Amel'ics 
re•ista. · 

c Tre11 miiMe' de ho<>J6JH tão mortos p$rA o 
sentimento da. l iberdade a pon to de se resig na
rem ·n tor nar-se eacra.vos, seriam ins trumentos 
f e i toa para escravbar todo o r esto .. • 

« Se nos pergunt~ qu~ndo é que as col oniaa 
foro.m cmancip~daa. Eu desejo eaber quando foi 
~ ue e nas fo~am escrll. vioadall. . . 
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« Os amcrico.no.s não tem p:rocédido e.~m tuo· • O Sn: JcsE1 :MAr.nrA..;sNO:- N:io-sei so é nulu o 
dera.ção. Seja; quanto mais se os tem insultado, prccGd~nte •.. 
mais a• inju•tiças os tem feito enlou'lue~m·. 0 Srr. lLoEFO:>:'O DE An.utJo:-E'. 

" Quereis punil-os da loucura que '.'OS lhes. 
tendes causado '!. , . 

« Em resumo, minha opinião é qu~ é preciso 
revogar o aceo do timbre absolut·lm·nt3, total
mente. 

O SR. Jos~· lvLmur<"O :-... niio .d'scuti
rei si o ó ; ffi:l.S o que não s J pOde com testá~ 
6 que o povo pi'Oc cd•J muito bem, por que t~m 
visto que só assim sito attendid~ a::~ sua~ jusL.is 
reclamações. 

Não estou" longe de concordar com a observa- · 
<<A razão e que elle foi estàbelecido sobre çi!o que ainda hn bem p~uccs dias. e -' propo-

um principi<> falso· . sito dest~ questão de. Perna:nbuco, Í.!z-me um. 
" Ao mes:no tempo proclam:>.e a suprem<tciü dos· espirit)smais agQçados, um dos pensado-

dest~ paiz sobre as colonias. ,., s mais profundos da actual geração : que o 
« 'Procla.mae-a nos termos os mais fortes e os lmpera:lor tom tido :1 h~bilida1e de collocar-se 

maia absolutos. sempre ao Indo d:;s dü·eitos do povo, dos direitos 
" Sim, nós podernos manietar o seu commer- civi" ou politicos, que são cmfiscados ... 

cio, limitar su~~o iudustria, c:.:ercer todos os·po- O Sa. Pn.~sm~NT~;-Mas V. Ex. YeJa. que a 
deres~ men~s um: nôlii uão podemo~ tirar-lhes pessoa. do lmp~ra.dor nfio p-ódc se1• tr.1.z1dU p~irn. 
o dinheiro das algibeü-as contra a SQa vontade.» o hpet~ d~.disc.ussilo. 

O SR. Pll.Estol<l,;m :-0 nobre tlepll:ta.do não O Sn.. JosÊ MAllXAKNO:~ Não úlbrei mais 
póde continuar sem pedir p;·orogação dá m·- nisso. (Risadas.) 
gencia. .. • e S~illpre qu3 se Lr~ta de melidas vexa-

O Sa. Josli ilt.l.RIAKNO :-PBço, então, a V. Ex.· todas, com a mesma ast~cia atira a respons~
que se dig-ne de consulta~ n cas~ sobrJ si, por bilida<ie dcllas para o pJr!aruento, com o 
sua extromo: bsnovolencla, m~ conced~ cinco fim de. conseguir popularidade à custa do d~s
minutos rara poder concluir. prestigio dos .outros Jndere3. O povo que vê 

.Arr.m" sa,. DKPGTADOs :-Por cinco minu- isto, que vê tod;s os dw.s os representmtes dos 
to.> não ó preciso votar" uro-enciá. poderes pllblicos, audical'elU "" suas preruga-

0 tivas nns. rr.ã~s de uma entidade, da um poder, 
O Sa. EscRAGXOLLE TAmrAY :-V. Ex. n1Lo que por i•so mesmo tudo ava.ssalla, que tQdO 

se manifesta em opposição ~ B' de sentir i~ to... govet•na, que tu.do póde neste paiz; o povo pelo 
O Sa. CAsv.,wo REZENDE :....:Ê vota co:u 0 seu instincto natuml, e quando vê em perigo 

governo y a sua. c .usa, não perde tempo em appellar par" 
os homeRs, rorq ue seria. appelbr em Vã J ; a.p

(Ha outros apm·tes ·) pella directamente pai''~ aquelle que póde turlo, 
O Sa. JosÉ M.l.l\lANJIO :-Voto com a minha que põde fazer. o sol e mandar a. chuva, que 

con.sciencia, e, portanto, votarei com o governo, . póde ti·ausformar este m~ndo politico e social c 
sempre que não Lenb.a de sacrificar o• meus dar-llle nov.1 fórma no mo:nenlo em 'que aprou
principios ott quebrar os me11s compromissos ver a)S seus c·.lprichos. 
solemne;, com. os quaes, saibam os nobre> de- 0 Sn.. PaESlDENTB :-Renovo ao nobre <b-
patados, eu não transigirei jámais. putaao 0 meu pedido. 

O Sa. C1UYALliO REzE~DE:- Ent~o estiem o Sa. JosE' MARrANKO :-Mas eu não estou 
opposiçll:o; é o que nósque:·emos. falla&do no Imperador, í:illei n'um poJer que 

O Sn.. EscnAGlWLLE TAUNAY:- Ett esper,wa ninguem •ab" quem é (risadas). 
bto. O nobr~ dep01tado disse hontem ft·ancl- E a.gora, que vou concluir, darei respostà aos 
mente qu1 estava em opposiçi!o; poderei até nobres dQputados, qu~ com tanta solfreguidão 
repeth· ~B suas palav~as, que foram pi'OÍêridas me interpellarn.m porque niio me collocava 
bem alto nesta casa.. em opposição. 

(Ha o ulros apartes ; o Sr. jiresidente recla
ma atte»çuo.) 

O Sa. Josz MAil.I.l:otNo:- Responderei oppor
tun"mente ~os nobres dop<ü\dos. 

Tenho visto, Sr. pres'dente, que ha. aqui 
g'l'!l.nde prevenç~:l C:)ntl'.'t. ess; s movimentos 
c:1ntra essa'3 agitações, que Se bvJ.nta.wt que s~ 
manifeok.m, na província <1~ Pemambnco, ou 
mesrr'lo om r1u:1.lqucr outrn. provincía. · 

Gi·ito.m os cxti'"nuos defeaso~es da legali l.-.do: 
est:i t11do p~~dido; tem!ls o g'0\'Grno da pr~ç~ 
publica ; ó ~gora o povo que govo: na no. prac;.a, 
MS comicios, díl'igindo telegt:tlllmas ao lmpc~ 
r&dor e exig"nclo a. sJluç~o d' todas ag 'lues-
tõ~s. , . 

O SR. 1LD2FUO<so o" Ao..<uJo:- O preceden~~ 
Ó ffif\U. 

Quando me a.present~i caudi<bto a urna ca
deira no parbm~nto,reuni o eleitorado da eidode 
da Recife e perante elle, depois de haver des~n
volvido o meu -progt'(I..IUrn.n político, assumi o 
soleróne cómpromisso de reclamar do governo 
a rest•uração do al·sen :I de in:trinha de minh.~ 
provincia, e a decretação de medid~s que fize'

,aem ce.ssat"" o cs tado de nnarchia e de "Ye.xames 
~ que estava condemngda o commei-cio de PGl'
nambuco, decla.i'ando qno não pres~ava apoio, 
que fari:>. decidida opposiçiío ao g •Ver no, ainda 
do meu maior ;uuigo, si n:lo procura~so D.Lten
dcr a es.:>s duns P.lodidos urgente monte l'eda
madas. 

E -~u era n.aq uella. · occaeL~o le<"Rdo lll os
mo a prescindir d~ fazer questãJ de qual
quer reforma poliLica, porque ainda cstaYa 
muito recente er.c. ·meu espírito n impl'ea~U~ 
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nello deixada pela passagem da reforma elai
teral, dessa reforma ·feita em nome do partido 
da liberdade, com a qual se confiscaram os di
reitos políticos da. quasi ull.iVe~salidada dos ci
dadãos brazileil•oa ... 

O SR. METTO!'t:- Apoiado. 

O Sa. Jost MA.RLI.NNo:- ... deasa reforma q"-e· 
em outro paiz terin. provocado uma revolução ! 

O Sn. ULYSses VrA!'tN-~:-Não apoiado. 

O Sn. Josi. MAruANNO:-São opiniões. Ainda 
estavfJ. muito recente. o msu desgosto, .n. minha 
disiUusão paro. que desejas•~ tão depressa pas
sar por nova e:.::pet·iencu. que talvez me fosse 
igu~lmoute dolomB~. 

J à. tive. ccea.sião de confi1•ms.r esse meu so
lemn0 compromisso, qunndo aqui di>cuti, em 
um cr~dito ao miaisterio da w"'riuha., a neces
sidade de ser rJ3taurado o arsenal de Pernam• 
buco. 

Tratlndo-se <'-gora de providencial' ao sentido 
de ·attendi!L' as reclamaçõe• do commercio de 
.minha provinci~, pl·ocurei fazer valer os ncus 
direitos, sustentei pel':>.nte o govemo e a com
missão de or~amento a aac~ssid:tàe de ser e ;ta
belecida ll. ig.unldade de condições em que o 
actn addicional collocou as provincia.s, e no dia 
em que co. n surpresa e espanto li a emend~ 
da com missão ele orçamento, que só podi~ ter 
sido a•Jresentada de accôrdo com o mesmo go-

·_ vemo," decidi-me em <le$empenho de meus com· 
promissos a tomar ·o loga1· que me esLava 
assignála.do noo po$l~s avançados da oppo ;i~.ão. 

Para que os nobre~ deputados façam jl!l!tiça 
,;. lea!d~de do meu procedimento, Dif<Jte.cel'oi a 
•ua leitura os telegra mmas que expedi á Com
missão Executiva rio commereio, assegurando 
ao mesmo commercio e aos meu.~ conslituintn 
qual set·ia a minha altitude. 
• No dia. 26 do corJ·eato, quando aind:1 não e1·a 
conhecida. a emend!l. da commissão de Ol'Ça
mento, mas eu via fa1.er·•Q opposícão iidea da 
igualdade da taxa addiciona.l, embora o SJ•. P''e• 
sidGnto do conselho se houvesse mnnifestado 
em sou favor, per.lnte mim e outt•os àaputados, 
entl'6 o~ quaes os dous cujos nomes já declinei, 
c::;padi telegramma- no qua.l,entJ·e outr~s causas 
dizia. o seguinte : «Alguns deputados lcmbraill 
como mais conveniente que a taxa addicional 
s~ja· eqni .. ralente ao im~os~o já decretado em 
cad~ um~ provincia. Fi~ V•'r ao governo e á 
c mmissão de orç.unento que a tau deve ser 
igual para todas as provinci>l.s, do C<Jutrario os 
niale~ do commercio continti 1rão. 

Suat~atarei com todo o aftinco a igaal<h:le. 
Negarei :>poio M governo· si .aceitar taxa do~
igual. » 

No die. 27 buda no Diario Olfioia~ a emenda 
d;t Cllmmisgiio apresentada á ultima hora, na 
sessão do . dia. &nterior, apressei-me ainda em 
e:r.:pedir á m2sma comruissão do c.omme.rcio. 
e 'te outro telegrnmm:t. : « Confirmo o· meu le
legramma de hootem, accresceotando : A com
missão de orçamento apresentou hontem á ul
tima hora emenda consign:~.ndo a idea dt! t:>.:u 
desÍglHJ, confarme & impo3Íçào lletual das prO· 
vinci~s. Reclamem energicamente. Trabalha-

rei para que seja. adopta.da. a. igualdade de tua. 
Não transigíraj~. • 

Depois da leftura desses telegrammas, re
conhecerão o > nobres dep 11tados 'l ue estava tran
c.tda. de ant0mão a minh.. norma. do proceder ; 
em face, porem da declaração que todos oúira;u, 
de nm dos membros da comrnissão de orçamento, 
não me era licito declarar-mo em opposéçao ·ao 
govemo, com o qual eu não tinha mais divel'
gencia algllma, o que par.t mim é sem duvida 
motivo de muito jubilo, pois ser-me-hia sempre 
doloroso .ver-me na. contingencia de nBg.n·-lhe 
o meu apoio, embora esta pouco possa valer 
(nãa apoict<ias) pM'a não f•ltar à. solemnes com. 
promissos, com o' quaes de rno:lo algum po
deria transigir, porque entendem, dlrõcbmente 
com intereaseg muiL() leg-itiruost muito sn.gL·a
dos,"que não do\'o sacrificar á. coaveuiencias 

. de qualquer ordem, pois acilna de tlldo, acima 
dess~s conveniencías devo collocar sempre o 
eag-randmdmento da provi.ncia. qu.e foi o m·Ju 
buço e desejo seja o mou tumulo; que é o 
berço de meus filhos e des>a nova ·geração 
que vejo des~ontar entre os albore11 da demo
c~a.cia; porqu~ tudo devo ~acrific~r no en
gt·andecimento da pt•ovi•lcia, pois de outt•o modo 
não compri>heudo, não posso comprehender o 
engrandecimento da patría ! 

0 Sn. ALVES DE An.;.uJO > - 0 nobre depu
tado reprcsent~ muito dignamente a sna pro
vincia: 

(Jl:fttito bem! muito bem! O orador e ,;,a. 
rne,.te felicitado pclo3 S•·s .. c!ep«tados pre
sentes.) 

Emenda suiJstituilva á eme,.da da commis
siio de orçamento 

Art. Além dos direitos de ~onsumo, ad-
dicionaes a que e;oO:O sujeitas as morcadoria• 
despa.chad~>s nas alfandcgas e mes~s do t·endaa 
seria tambêtl\ cobradls, C<Jmo addicioaaes, 10 "/o 
ao imposto geral de importação, e o J'o>pectivo 
producto escl'Ípturado em deposito p~ra ser cn
t"'•s·ue mensalmento ~os cofres das mesm~e pro
\'incin.s, e:onto I'C!!~ito., ob.se:rvn.do.s $\B dlsposiçõos 
dos arts. 22 e 74 d) decreto a. 6272 de 2 de 
Agost? de 1876 

§ fgutl t•x~~o aer:i nrrecadatla na alfo.n-
dcga d~ corta, sendo cnk~gne 1/3 do seu pro
du.c.to" como receita, aos cofres das provincin.s 
de Minas, R.io o municipalidade da c.Jrte, c o 
resoo applicado ü. emancipação doa escravos. 

Art. Fica o govel'no antorizndo a su•pender 
desde ja as leia das assem bléas pro'l"incio.os 
que decretarem impostos de im?ortai(~O. sobro 
generos nacwnaes ou ostrangoJros, nw que 
s~jam revogadas definitinmentc pelo poder le-
gislativo. -

Rio de J ~neiro em 28 de Agosto de i882.
S. R.-losé Mari(InJ<O. 

Vem a mesa uma emend!l. para ser addita.da 
ao orçamelllo e s:r lid 1 na occa.sião oppor
tuna. 

Os Sas. ULYSSEs VLtNN~ E A. nE Si
QUEIRA pedem coro iusistencia a. 1>a.lavra ]leln. 
ordem. 
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O SR. PR>:StDEN'fl!l declan ':llle depois de 
sllbmettet• :i. discua•ão a mat-a àa ordem do 
dia.. será occa.sião de dar a ;:>ala~·ra. . 

Estão em di.Cu>silo os addi&ivos ao orça
mento. 

o Sa. A . . DE SrQUE!R.~ :-Peço :1 palavra 
pela ordem. 

O Sn. PRESIDliNTE :-Tem a palsvr.\ o nobre 
deputado. 

O Sr. A. de Siquei:J.•a por me
nos qua deseje roubar o precioso tempo da 
camara., à obrigado, como memhro da com ... 
missão de orçamento e deputado pela província 
de Pernambuco, a pedir á camara que lhe con
ceda uma urgencía de 10 minutos para du1' al
gumas explicações sobre um additivo que se 
acha na mes~~o. 

Comprehende a camara. que a. sua situaÇÃo ó 
especial, porque, além de membro da commis
sãe de orçamento, reune a esta qualidade a d·e 
depubdo pelA. prcvinci.< de Pernambuco. 

O Sa. F. BELlZARIO :-M~s isso tem Jogar 
na dis~ussã:o. 

O Sn. A. nll: S!QUlllUt.l. diz que S. Ex. 
compl'eh~nde bem que isto pôde fazer-se na 
discllBsão dos additivos, porém, as inscripções 
estão feitas, e como náo é relator de nenhum 
ndditivo não póde te·r a p1·ef~rencin. para fallar, 
e entretanto ha ruaterias em que a resposta 
nllo pôde dehar de •e r immedi•<a. 

O Sa. Plusco Pu.usQ:-V. Ex. não limem 
bro da CJmmis.são1· 

O Sa. A. D:E. SxQUEI!U diz que é Yerdade, 
por~hn isto não lhe da o direito de preterir a 
q ua.lqusr outro deputado que esteja inseropto. 

O Sa. MAttA MACHADO (1° sec,.etario):-Ea 
inscevx o Sr. Antonio de Siqueira contra os 

. ndditivos. toca-lhe, por consequcncia o primei
ro logar. 

O SR. A. »E SIQU'l:ltl.A pondera que a ea.
uu.ra resolverá como entender, uma vez que 
•ó a urgencia. do caso, e forçado pela necessi
dade é que Yê-se obrigado a pedir a urgencia.. 

0 SI!.. PRESIDENTE : -Estão ~m discussão 
os additivos. O nob~e deputado pedi11 a palavra 
sobre. elles e não o póie faze~ porqr1e eetiio 
inacriptoe outros s~s. d•plltadoa; porem, como 
pede a. pal~v:~a. para dar explicações :l respeito 
de um a.ddltlva, eu entendo que tem a primaz i& 
para fallar, e como tal dou-lh.3 a palavra, 

O Sn. ULvss:es VLI.N>;A (pola ord~n•) ped~ e 
obtem umau_rgencia por cinco minutos para 
dar uma ex p!icação. · 

O Sr. Ulys,;o;eSI Vianna: -
Sr. presidente, o discm·so proferido pelo nobre 
deputa~o pe_lo 2° dist:icto de minha provincia 
me obngana por st mesmo a vir á tribuna 
deelarar q_ual a altitude quejul;;o deyeria ter e 
que effecuvamente ter1a. o eommercto de Per
nambuco, si não ti \"esse de fazer. uma decla-
ração importante. 

O oommerdo d~ província de Pernambuco 
cujo.pa.triotiswo tem sido manifestado em mai~ 
de U!Ila occasião solemne, e que não pre<endo 

desliga.1• seus i.nterassefi dos interesses geram~ 
do paiz, quaesquer que ÍO'JSem a.s 'I ueixas que 
tivesJe contra os impostos ·decretad JS pela as
seml>lé;o daq llel!a provincia, impostos tão in
constitucionae3 · quanto inconvenieutes ao seu. 
dosenvolvituento e prooperidndo, ulUles. assu
miria a attitude revolucionaria e anarchica 
que o nob•e deputado pelo 2a distl'icto da 
minha província deebrou que teria. elle de as
suruü~, ca~o foaseUl dsc:retada.a La:s:as di1feren
ci ·.e• em substituição dos impostos provincius, 

. CU.Jll cobrança fõrn suspensa por acto do go
verno. 

D~clarei em aparte a.o nobre deputado e de
claro agot·a de um modo solemne, e com· toda a 
i~-cmção de animo e fra.nqueza nesta tribuna., 
que desde que o commercio de Pel'naml.tuco sa
hisse fot·a da esphara bgal, abandonasse os 
recura03 consti tucionae,, 9.ue tem em mão, para 
pedir r e par • ç!io d&s iujus11ças de que se· q iteixa 
e de qus teu1 sido victima, não seria seguido 
nessa attüude pela deputação de minha pr~ 
vincia. (Apoiados.) Emqu.anto as queiXa.~ se 
extsrnassem pelo • tramites lagaes e coustitu-. 
cionaea o commereio da minhti. província teria, 
como teve, a de titagão ele accordo para pedir, 
para instar, na triouna ou particularmente pe-. 
rante o governo, pela reparação de todas M 
injustiças, pela l'evoga~ão de leis, qne lh.e 
eram pr~judiciaes; mas no terreno ext,·a.-legal, 
quando o commedo se julgasse com direito de 
por si me;mo neg-s.r-se pels. {)rça ou por ana.r
chicas resistencias ao pagamonto de tuas de
cretad&S eoll8tituciona!mente pela assembléa 
geral... . 

O SR. JosE MARtANNO : -Não ê pela força, 
e pela re!istencia pacific3. 

O Sn. ULYSS~s VIANNA:- ••• nessa occasião 
o commercio de Pernamb11co contaria com os 
s~us esforços e~clusi vos. Tudo COill a lei; nada 
fóra da lei. 

Devo fazer a seguinte declara~ão : o discurso 
do nobre depnt\lodO pela p·ovincia de Pernam
buco não provoca uma attiLude difl'ermte da
quella que o governo à si mesmo se tra.ça~:a 
c.om relaç~o a decretação de taxas q_ ue tenham 
por fttn sabatttuir o~ impo~tos de 1mportação 
illegalmente decretado; pea prGvincia de Per
nambuco, e por outras qu J tenb.am lançado mão 
desses recursos. 

O Sa. JosÉ MAR!ANNO:- E' sua ·opinião. 
O SR. ULYSSES 'i'l·NNA: -E' opinião do 

governo, e estou por elle autorizado e.'emittil-a 
desta tribuna. 

O Sa. Josi M.I.RIANNO : -Esta autorizado a 
dec!A.ral-o ~ 

O Sa. ULYSsE• VIANNA :-Sim, aeuht~r. Dian.ie 
destes dous alvitres, isto é: o estabelecimento 
da ta:xas adilicionaes uniforro811 ou taxas dü
ferenciaes, tendo por. fim sim,,les e unica
mea~e ~egalhar o statu quo dos orçamentos 
provlllcU!.e•, o gove.rno, rdconheceudo os 1~
gitimos interesses pelos quaes propugu e 
couunercio da provinci~ de Perna,nbuco e. a 
maior ~onveniencia. das La.xüs uuifor.rnes, com.o 
substitutiva& d~• tuas docretadM pelas as· 
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sembléas provinciaes sobre genero> de im
portação, pensou e resolveu,· um~ voz que 
sempre fora ess~ a opinião do nobre pi·esi
dent·' do conselho manifestada francamente, 
e com a. sinceridado de quo é capa>: antes do 
diseurso do nobre deputado pelo 2° districto 
da minha província, eslauelece!' em logar de 
~~xil.s uilierenci.-t.es uwa ta:tu. uuiforme, que 
tenha àe sub<tituir oa impostos provinciaes 
que têm sido votados inconstitucionalmente 
pelas aasembléas provinci aee, e nes>e sentido a. 
commi,sao do orçamento a.pp,·esantará. hoje 
.me&oo.o um subst\tuti'I'O a um dos additivos que 
estão em discussão, e que õe refere à cobrança 
de ta.xas differenciaes como auxilio àa pro
víncias. 

O Sa. Jos:E MAll.IANM:- V. E:~:. póde dizer 
-antes do meu discurso- mas não antes d ,s 
minhns manifestações muilo claras e de'ci
did~s. 

O ·sn. ULYSSES Vu.J..'NJ.. : -Eu louvo o ardo~ 
do nobre deputado .•. 

O Sa. Jos!l M.U\IANNO :- E louve tambem n 
lealdade com que eu procedo. 

O SR. ULYSSES Vü:-.-xA :-Eu louvo o ardor 
do ncbre deputado por t·udo c1uanto respeita ao; 
negocios da provinda que eu e S. Ex. repre· 
senta.rnos nesta cs&i ; ·mas nest..'\ occasião 
devo 1 • mbrar a S. Ex. que os sGtt$ intuito , 
que lambem foram os meus, e que não asignei 
a emenda da. commi são de orçamento de que 
faço parle, consag1·ando as ta=s ditfere nciaes, 
já tinham sido, infelizmente para o nobre de
put•d '• atten iidas pelo governo. 

Tenho concluido. 
São lidos. apoiados e postos om dise!tssão og 

seguintes additivos e emendas : 

Il!POB~OS llE CONSUl!O 

E·nlencltt st&b.ttitu.t·iva â.eme)~da t[,~ com.M. is.sc1o 
ele o1·çamento 

Art. Além dos dit•eitos de coa sumo tl ad · 
dicionaes, a que estlo sujeit•• as mercadoria. 
des pach:1daa nas ~lfandeg 1 s e mes ' " de r enda, 
serlUI tarQ,bamcobrados, comoaddicionaes, iOG/• 
ao imposto geral de importaç'io, e o respectivo 
prolu 'to escripturado OUl d~posito para >er cn
tregqe mellSàlmente aos cof,•es das mesmas pro
vincias. como receita, observa:las as disposiçõ~s 
doa :~rta. 22 e 74 do decret) ·n. 6272 de 2 de 
Agosto de 18"7.6. 

§, lgual tan será. a~cadada na alfan· 
dêga da. t:tlrtg, sen lo entregtte i/3 do se0 p~o
ducto, c()mO receita, aos cofres das provincia·s 
de Mina&, Rio c munic.ipaliJade da côrte, e o 
resto s.ppllcado ã emancipação dos eacra vos. 

Art. Fica o gover:to ·autoriz·,do a suspen· 
Jer desde já 3.9 leis das asoembléas provin.eiaes 
que decretarem imposto3 d l importação sobr~ 
generos nacionaes ou estrangl)irO>, até quo 
seja.~n revogadas definitivamente pelo poder le
gislativo. 

. :ruo de)~ ofJXl .29 de Agt>StG de iSSZ.
s. R.-J'rJs6 .M.arianno. 

Additi 'I' O.- O ministro e secre t&rio de estado 
do< negocias do imperio, ftca a. utOt·izado are
formar a respectiva secretal·ia de cst1do, mas 
sem augmento da despeza que ora se fuz em 
virtude da bi do orçamento n. 30i 7 de 5 de 
Novembro de 1880. 

Sala da11 commissões, 29 de Agosto de i882. 
-F. Sodl·e.-Bezerra de Mentzes.-Bezerra 
Co.valcanti. -Utysses Vianna.- Rodrigv.e,; 
Junior 

Na reforma da typogmphia nacional Jl'll'>' 
que f()i autm·izado o gove1·no concederá elle 
ao3 operat•ios as mesma.s vantagens e ga1•antias 
de que jà. gozam os da CB.Sa da moeda e do ar· 
IHllal d~ mal'Ütha <la corte. 

S. R. -S;\19. das sessões, 29 d.s Agosto de 
i8S2.-Duque-Estrada Tei.,eira. 

E' prohibida a concessão de gamntia de juros 
a estradas de ferro que não sejam conforme ou 
possam preJudicar o plano gec•al de -;-iação fer
rea do lmperio.-S. R.- Duque-E>trada Tei
xeira. 

E' probibida a concessão de garantia de ju~os 
a engenhos centr~es q ue não s~jam reali,ados 
por lavra.dore~ ou associação de lavradores. 
-S. R.-Duq~te-Estrada Teixeil"a. 

Não se1•a d >finiti'l'amente approvada a nova 
tarifa das alfandegas emquanto uão ~c fizer a 
revisão d~ to.:s:a dos valores officiaes dos generos 
e3tran g-e:·ros simila:-ea ou de industria na.cional 
c~nCo.-mando-os com. o preço do mareado.-S. R. 
Era ut supra - r>uque·Estraia 1' eixeira ....... 
Fe!icio dos Santos. 

.A.dditivo.- Os funccionarios civis e militares 
aposentados ou reformados, ·que aceihr~m e 
ex:ercerem mnp1·ego ou commiBBão retl'ibuida 
do governG geral, prwinci:.l ou de companhia. 
subvencionada ou coro guantia de jlll'~s do 
Estll.do ou de provineia, perderão durante o 
,.,m.po em que e:<ercerem emp~ego ou com
mi.são o• vencimentJ• da respectiw. aposen
tadoria ou reforma. 

Sala· das sessões, 23 de Agosto da i882 ....... 
• 'l.ndrad$ f!'igu~im.- Ferreira Vuznna.- Go
mes de CastJ•o.-Lacertta Werneck.-Sou"" 
Que ·ro;; Filho. 

.A.d::litivo.- O fundo de emancipação será. 
dividido l>elas proviuciaa, c~bell.do a cada. uma. 
o produ c to total dos impostos respectivos, 9. ue 
forelll nella$ arrecadados, .de modo que toda. >1 
receita dessa. procedencia arrecadada em um;; 
província seja applícad:t li manum.hsão de es. 
era. voa nelb domiciliados. · 

28 de Agosto de 1882.- S •. R.- Andrade 
Figueira.-: Lacerda W'enteck.- Ferreir_a 
Vianna.- Gomes de Castro.- Souza Que•
ro~.-Barr.<o deCaninriti.-UrMia Cintra.
V~ do Mello.- Silci~tno B1'and<to.- Mar
tim Francisco.- PeY"eirada. Sihm. 

O impDS!o predial dobrado que pagam Jl.B CO!'• 
poraçiíea de mão morta, nlio com:Jrehende os 
3 •f .. destinados ao ser1,iço da. City Improve
m'lllts que lhe ·deve ser cobrado ·cemo aoa par
ticulares . 

Sala · da ea,mua do.~ .liepu.tadoa, 29 de ~Cisto 
ae i882.-S. R,-Permra: Viann-a. · 

I 
I 
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Eme~da st!bslit,.tioa ao adà.ilivo ela com
-m,Íiis<70 

Set·ão arrecadados nas alfandeg::ts do Irnpe~l<J 
e mesa• de rendas babilitadas,allim dos direitos 
ja cstnbelecirlos por lei geral, tO •!• addiciona.c.s, 
~"lculados sobre o.i111pcsto de imporl;l.çlío, que 
se rã? a_pplica.do• ás despezM da, respecti ws 
pTOVtn~l~· 

Os U1re1t.üs que se cobrarem na alfândega. 
do Rio de h.nGtro, ou em qualquet• Qutra cuja 
importação suppra provincia que não tenha 
alfandega. serão dlstrilmidoa nà. proporção ~ua 
o governo determinar, pela~ provlneias sup
pridaa. O pt'O:lucto de••a. a.rreca<hção serâ es
ct•iptur:W.o em deposito, e entregue por presta
çõ;s men.saes á competente administr&ção 
provincial, ob•e~vadas as disposições dos ar~~, 
22 e 7 4 do llecreto n. 5'672 de 2 de Agosto de 
fS7ô.-S. R. 

Sa.la das sessões, 29 de Agosto de i882.
Be::erra CaDalcanti.-Sottsa Carvalho.-Ro
drigues Peixoto .-F•·ancisco Sodre. -Rodri
_ques Junior.-Be::e1-ra de M ene::es .-:-U tysses 
Vianna~ 

.-\DDITil~O 

B' o gov-ecno autorizado a despend~r darautJ 
o exerdcio de 1882-1883, fazendo pat•a i;so 
s.s operações de credito necessnt:ias, a quanti:t 
de 400 :000~, que applicar« ó. construcç1io de 
casas p~ra escolas primarbs no munici pio da 
eôrte. Em 20 de Ag-osto d, i882.- EodalpluJ 
Dantas. 

. O governo podera conlrMa.r o fornecimento 
para o fardaroen to do exercito e da marinha 
com Cthrica~ nacioua.c:s, em iguilldade d1 condi
ções, por m"is tempo do que o deteemi o.o.do no 
~rt. 1\) da lei n. 3.018 de 5 de Novemht·o 
de 1880.-Dirma.-A_. li.'. ela Ccm~a•·go.-V. 
lle Me !lo. -F. Pel'eu·a à a Slt'l)a.-M artint 
J,.nior. -11faciet. -Prisco Paraizo.-Il

. rlefimsa de Araujo.- A. Gonçal,es de Car-
uatho.- MarLi»l Francisco.- Candiclo de 
Oli~e!'ra.-Affonso Celso JttniO!'. 

Emenda ao additivo do S1·. Mat~~ Machado: 
· Accrescenle-s> .ás p;llavt'a.s -rios do Brazil- · 

as s ~guintes - « tendo .preferencia · o rio de 
S. Francisco e seus .dRnentes. » - S"l"' das 
sessões, 29 a·e Ag~sto de i882.- Felicio dos 
Santos.-So~J-res.-Ba!•[ío tia VíUa da Barm. 

Additivo: 

Fica. o governo a\ltol'izaclo para res~indit· o 
contrato de arrendamento das fazendas no.cio
nae• de Marajó, na provinci~ do Pará, e para 
mandar vendel-a.s em hasta pulJlic~ e separada
>nente. Em 29 de Agosto de tSS2.- G. C'rtr$. 

. Fica. concedida a isenção :· 
i." De direitos durante 20 .,.nnos para todo o 

material, comprehendendo machina.s e seus 
accessorio$, quJ importar '\Villiarn Fox para 
o estabelecilnento de uma f.tbrica-de eataropo.ria 
e fiação na província de S. PM)lo. 

z.• As dt·oga~, malerias ·oleosas, furinaceas .. 
gomtn~i!, Ot~.seas, lenhos, 1•a.iz~ e qunesque~· 

materias àe tingir que ru"io houver no paiz;, 
rle praducç.ão nacional,p..,rarão somente dit•eitos 
fiscaes cio impol'tução à l'a<ão .de 10 "/0 sobre o 
custo da :..ctura de,·idamente' legalisarh du
rante o me Hno p!'azo de 20 annos. 

3.0 .As fabricas c su-l pro lu('ção sct'ào ist.}dtltS 
de qualquer ta.•a nova alóul das que actual
mente pagam as fabricas 'em geral, no meneio· 
nado prazo. 

4.0 05 mesmos f~vorea· sgrão extensivos a 
todas Nl fAbricas que •e est.o.belocerom no pai• 
para. o mesmo nro. . . 

S. R.- Paço da camara, 29 de Agosto de 
!882.-Almei<ict Pereira.-Fe1·reira Vianna. 
- llfartill~ Junior.- Lacerda Wentec.~.
Oandià.o de Oliueir<<.-UIMa · Cintra.- Al
f,·edo Ohaues. 

O 81.·. Antonio de Siqueira 
diz que hollra •~ja feit~ :i. sabedoti~ do gov~rnG, 
quando incluiu no s~u progra.mma. ministerial 
a disc1~minação d<!. m~torh tributavel entre o 
Estado, provi11cia e municipio, visando maior·~s 
I:ranqUc~a5 pl'OVÍ.ncinas e munieipaes. 

Os acontocimsntos posteriores a esta decla· 
ração viera.m co~firmar a urgencia da reforma 
promettida. e demonstra1' a imprevidencia. dos 
nosso• estadisbs, d~ terem at<i hoje dei:iado 
c.ontinual' esta anaróhia qu3 domina as ~oiA
ções nnmceiras do Brar.il, entre o Est<!.do e as 
provinc1as. 

Em 1879 o orador instou com uma comrnisslio 
encarl·egada. do •hr parecer oobta esto materia 
para apresen \ar· o seu trabalho, a por muitas 
vezes tem, inquirido da si mesmo com.o <1 que 
os no~sos estadistas não têm visto 'lue esta 
vari :dad<: o inuuonsidade de te~ritorio não póde · 
pet•mitti~ quo a o:W.éa cantra\ia,dor~ continuo 
"-C?r,·e~t•& á a.u~aomi~ loc;Ll do modo po1·que 
ate l1o.le SG tom t:Jlto; como estes homens não 
tóm vis:O quo a ccntralisnçilo po;itica ci im
possiyeJ no Bra~il a,m " <l.escentralis"<;iío a<l
tuinis\rativa e finllJlcei1·a. 

Pensa.ndo da$tG modo, Gs:ult.ou de cont~nlt
mento quando vin iucluido no programma do 
actual gabinete a salut:u· reforma a ,1uc nllu-
diu. · 

A discl"imim'~'iio da nmtel'ia tl'luutavel li urun. 
truestã·) <juc demanda penosissimns es\u!l.os e 
indagações de variadissimos documentos, estu
dos c indagações qu' •ó põdem ser f~itos du
rante as sessõe3 do pàrlamento. 

s~ndo assim, é cla~o que. toJ:ando conta da 
administra.ç_ão o nobue presidente do coilseih.o 
no llm da presente sessão, não poderia S. E.:. 
aprosenttll' um projecto de reforma, aprov~i~ 
ta.n~o, porém, o intervallo das cama r as, par·~ or
ga.nlzal-o. e· a futur~ sessão a que tem: de set· 
pre$ente. • · 

'LanHl!l(ou e laweui.B. o m·arl.or que os aconte
cimentos de sua provineia. se precipitassem de 
modo a perturbar n .llUrcha. pacífica e re~ular 
,... refonm., quando com poucos mezes 

0

1llais 
ter-se-iam . elles evitado com a simples apre-
sentação da reforma projec bda.. . 
. A . u.m .aparte do Sr. Carvalho Rezende o 
Ol'ador responde qu.e jus~mente . porqlie o wm· 
mercio de l'ernambuco foi ordeiro e que tanto 
s~ rewmmendon a attençlio do nobre presidente 
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do consolbo, e que, si nio tives3e o mesmo I m~ndato; é, porêm, ncceasario quo ~>OS aetos do 
commorcio manifest:lrlo, em su:~ reclam~<çio , deputado precedam a calma e rollexão. E o ora
cs~irito de .ordem e .am'?r á legalidade !'ada d01·, bem quo tenbn muita gloriá em N presentnr 
tert~ meroc1do . Faz JUStlç:>. ao comrnerc10 d·3 a prov1ncta de Pernambuco, é deputado por 
su~ pt•ovincia, que não poderia aspirar" gl oria o essa província á assembléa geral, onde se d~
de perturbnr o. paz, porque s eria elle o primeiro [ vem resolv,r os interesses geL'o.es da ntlçiio. 
prej~dica.do. . . Foram considerações . de ordem geral que 
. D~r. qu~ o nobre prcs1dente do _conselho, . no I actuaram em sea e -pirib> para. pen~ar do modo 
mtUlto de a.e:~.bar co':' esta anarclua financ eLrJ , por que acaba de revelar-se á ca.mara, e que se 
foi que tomou a.mcd1do. de quo já d~n conta ao traduz em um ndditivo que •e ocll&. sobre· à 
parbmonto. · mesa. · 
Sus{Xlns~ a cobrança. do iiDposlo,- ··Silrgiu J<i. expoz -os arg-umentos pró e contra que 

outra difficuldade, tiio grave, seniio maior. prooccupavo.m seu e3pirito.; mas, agor:' IJUe um 
Como sup[lrir o de(icit do orçamento prDYin- dos argum~ntos ma.1s vahosos ·da op!Dtão que 

cial, de8de que se retirava. uma pa~·te llio im· eesuia desapparecell com .. reducçlto votada 
porta.nte da.· arreca.da~io com que se devia hontem, e p>rtanto com a nocessidade de au
eontar '! gmento da. reeoitâ gorai do Imporio, o orador 

Dentre os alvitres. propostos, o nobre presi- aoeita o alvitre <la uiliformidad~ , por~ue a 
.dente do conselho ndoptot1 o imposto a.ddiciono.l part" quo julgava superabundante~ agora ne-
e uniforme par J. todo o lmperio. ceõSo.rb para 0 cofre geral. 

A UDiformidade do imposto tem contra si a. r- 1'\ão ,1 u~r ma.iG alongar-•e neste debute e 
... umontos muito poderosos , Mrivados quer do conclue. visto ~1ue o cobre deputado pelo Rio 
imposto, 'luat das cond içõe.s da actaal colmare., de Janeiro j::i reclamo"- p)r have' 0 orador su
onda predomina poierosame nto o provin~i~- bido á tribunl\ em pl"iulettO logar ; quer dar 
lismo em suas resoluções. lagar á palavra da illnstro.da. OJ!posição conser-

Esta uniformidaJe tem corno re~;ultado q11e o va.dora. 
governo vai dar proiacto de i mposto-que <>L· 
gumas provinciM não linho.m julgado neees- O Sr. M >l.tt.a. 3-t:a.eharlo: - Sr. 
sario. . presid·>ntc, não abus~rei por muito tampo da 

Uina l'"~vincia reclamava. impo•i çoos lUl ra- Mt~nção da cau. 
zão de 10, !')l'que nes ta. proporção eram seas Pretendo apenas envia.r >i mes:. uma emenda 
impostos taxados; outr11 província não podia a um ~dditivo q1ie ~presentoi 110~ occa.siiio da 
rec1am~r senão na razão de 2. E como a esta. 2" discussão do o•·pmento da agri·cultura,e que 
iriamC's nó.> dar e'"J a.ugme nto de S, qu,nn<lo se refere :i. no.vega.çiio do< rio < das Velha.• e 
seus representl ntes-unicos competent&s plra S. Francisco. · 
julgar do q~<a,Hum dllvia concorrer p•ra as Então, Sr. presidcnt~ . niio me. foi pOS3ivel 
despezas dM J!rovincine-n<1o tinham jnlg.1 d> fandam9nb.l' o a.rl<lith•o. porque :o. p:o.lavra não 
.neeess,.rio tal augmento ~ · me foi dado.. mas h<~ c, j::i •!U<l ti\·o a felieida.d·J 

Eis por~ue d:l theoria do imposto sarge um de poo' r obter um logar lHSis favornvel na 
argumento contra a uniformidade da t:~xa. inscripção, dil·ci apon:.s duas palo.vras para 

Quanto li cumpo>ição da camara o impo~to fund••mentt•l" u om~nd~ qu 1 proponho; o tempo 
.uniforme provoca.ri·1" opposiçiío das provincias de que hoje pooso digptir m~ nutorisnria a des
que ni l tem alfa.ndegn o que só teriam de pM'· envolver long:~m•mlo o nssumptn, mas não 
ticipa.r doa oNus decm·ridoa da. nova. imp :siç.ilo . quoro dotnol'ar mais n P''HS.~g-om do projocto da 

A d~sigual<hde do imposto tinha. tnml>om receita gornl do irnporio, quo ninda sofl'rc 2> 
su .... v~nt.1gens ; nas eireumataneias ' xcopcio- diaeussiio, <t U:~ondo j:l dO\'êrin. r st.u votado. 
n"<!s, porém, que nos trouxe a anarcbi11 fi nan• A omondn. quo :~p rosont··i no orç:o.mento da 
ceira, devíamos o•eolhet• o que ÍlS30 monos agricultura, o q<IO foi VQI' V. Ex. coru r.uão 
desvantajoso. C·Jnsiderndn como um ndditivo , propunha que 

A desi;;ualdade do imposto não era sento a 1 fosso n~toriznde o govorno a gAt'antir juroa i 
leglllisação de um statu quo de m~is do oito comp,nló1 que se cncao·regassJ do desÔbstruir 
a.nnos, accrescendo q11c nesta stat11 quo o com- c navegar a vapo~ os rics das Velhas e S. 
mer cio tira.va "'V!lntagem. de não lutar mais Ft·ancisco. · ··; ~ 
com as difficuldades resul tsn tes de cobrança Agora. proponho wu) emenda a CS$e addith"O" 
em duas repartições; e isto actuou no espirito que é a seguinte. (Lê): • · 
do orador par& que lhe désse a · preferencia, " Fica o governo a~torizo.do a g&raDtir j uros 
tanto mais qnan to a lega.lisaçao do statu· quo de 6 •lo sobre o capitd ma:rimo· de !0.000:000$ 
era uma medida. transitaria, que certnmeote , ás companhias que se encarregar em de desob
nlio passuria além <lo mez de Junho do anno ! truir; canalisar e M l'9gar :1. vapor os rios do 
vindouro. . ! ·Brazil, sendo a es~1s companhias coDcedidos 

_O desf"lque quJ na vote.ção de h ontem to·ou- ' todos os fayorea que ;os leis· vigentes garantem 
· xe ao orçamento a reducção do imposto do cafo · ás companhias de estr.>da de.ferro. • ' 
veiu aiDda influir no espírito do orador, des- ; O roen nru, Sr. presidente,- é gen~ralisnr o 
truiDdo· um dos seus argumentos con tta a uni- ; ~nsam~Dio que tinha enunciado no :o.dditivo 
formidade da taxa, que era a taxa exécssiva apr esentado ao orçamento da agriJ:ultura. 
onde não havia necessidade. · · Não me demorarei em demonstrar á ensa. as 

O orador conhece perfeitamente quanto o vantagens ~ue colheria o pai z se a. att'nçâo do 
provincialismo actoia. nas. deliberaçõe• da ca- goverao se applioa•se ~eriarnente à navega.ção 
mara., provando-se assim a. legitimidade do dos n.ossos rios~ Oradores diltinctiasimos têm oe-

. V. IV.-32 . 
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cupado esta ~ riblma discutindo b rilhantemente 
o assuOJpt•) a 'lua m~ refiro, e eu mesrno jà tiV<l 
occ tsiih d0 fundamentar um pr(\j ~o to rela tivo á 
n wega~O:O dos ri~s da a Velhas e S . Frand>oo, e 
ent~o mois l:~.rga.mente d lfendi as idéas que 
tenho a este respeito. Portstnto,limitar-me-hei 
apenos a dizer o seguinte : 

Jà o governo ge,a,l \em c(\ncedido garanti.1s 
do juro• sobro o éapitnl de 100.000:000$ n ell.l· 
prezas de <Htr.1das d~ ferro. Aincl:t ÍIO orçam~nto 
da agricultllt'a foi apr0sen Inda uroa emenda da 
comruissã<?, emQnda que foi approvada pela. 
ca"''· "utorizaudo o governo a. garantir m"i~ 
j'uros até 20.000:000$ :i emprazt<s de estradas de 
fer"o; as prov;ncia.< tê'm larga,rnentc favorecido 
a construcçã 1 d·) ví»s-ferreas ; eu peço agora. 
ã carnarn dos Srs. d•pntax.los que aceite :1. 

emen:h que proponho, i;to é. qne o.utorl1.e o 
gove<no a garan tir hmb~m juros ás cotOpa
nlilas que se enea.l"."cg.u em da desobslrucç:to e 
nc.v •ll'!lção a. V&;>O~ dos nosros rios. 

Sr. presidente, é difficil .fo.llnl"'pcrant<l" ea.
mo.n sohro questõ1s pl'atioas de modo a des
pcl·tar ,.. sua nttenção (apoiados) ; é niffioil 
me.1mo con~eguir-se - no fim da sessão fttt' os 
poucos ele pu Lados pr ;~s·~ntes jci. tã'O fatig~dos 
attenlam " todos: os oradores. 

U" Sn. Dm•uuoo:- F"!l1-se .P>tA o P"iz. 
O Sn. MAnA Ivr.<CIUDO:- Eu não dceej~rio. 

falia<' só pa. ra o p:liz, . desejaria fali ar para a 
cam1ra que tem de votar a tt:inha emenda, 
deseja.ri& fallar princip~lmente para o hont·ado 
ministro, que se "-Cha pt'MCntc. 

O Sa. J. P EN!DO :- Isso aco ntece princi
palmente quando se tratn. d" provinci" do 
Minas. 

O SR. M.lTU Zlhcu .. ln~ :-Eu nãO trato <1" 
pt'O\'incia de Minas ; sustento umn idóa p~b 
qual tenho combaLido dcsdo que aontoi-mo nes
tas cadeiras: -trato de do!ond<lr o. grande ,1uea
tiío da navegação dos rios do Bra1.il. 

Sr. (ll"~sidentc , não posso - proci ·tt.r o anno, 
m>s jà V•so1neello<, o g rttndo M~'ld.~tt> brtt7.Í• 
Ieiro, em um discur ;o p rJnuncindo n ·elll <r.~sa, 
cb:~.mo11 nlUito p~sith·a.mento " nUenç.lio d~ Cl\
ma!"a p~rn. esta. mo. :;-na. que1tt:io . 4. 

0 Sn.. R\TliBo:-o.\:-Apoia<lo. 
O Sa. lll.\'tTA >IA<;IIAOO:-.. oji entlioaffirma,·a 

que ?evia. ser cste o principal objocti'o dos po
dei'es~geraes do Est~dv ; jã então dizia Va9con
cellos·que a solução do problecun n~o podia ser 
.adiada . - · ··: . . 

O Sn.. R:~.Trsao:o;>.:- E' um not&vel d'sc11rso.' 
·o Sn.. ·l\f.<TT.!. M .• ca.l.oo; - E' um discurso 

notabilis$iroo, que nii:~ posso cit~r detalhadn
mente.,. porque não espemva occupar hoje · ~ at-· 

' tanção da cas•. 
O Sti.. F .ELicro ·nos SA~'TOS : - Nãa foi só 

VasconceUos; jã o Marquez do Pombal em S)U 

tempo re~ommcn•lára. iaso express1mente. 
O Sn. M ... ~T.I. 1\hcH.tDO: - E' nrda.de. 

. Entretanto; Sr. prcaidento, hoje que as es
tradas de ferro jâ qna~i tocam às mar:rens dos 
grandes rios; hoje que esta. queslio é Ürgentc 
e- deve ter o ma. solução prompta c elficaz 

(apoiailos), eu. nutro receio pela s~rte do meu 
addi tivo; quando entretanto não peço mais do 
que uma simples auto:·iz :ção ao goveJ•no, <'.a 
,qu ll elle usar:i. quando e como j ulgar con
''eniente. 

A il\iciativaindivi.'lu .I o.m qucstiot!~ estradas 
de fet'l'O t~m p:·oduzido o mais benefico r~sul
tsdo ; pód·,-se diz~r quo pr~viocias imp~r
tante:;, t~omo as de S. Pa:tta e Mina.s., om grancfe 
p~rte, a~ham-3e cort;J.das de estradas de fen ·o, 
em conscquencia do .desenvülviment.o do espi · 
r ito de . ussocia~.ã·> alli desJlertado pelo auiilio 
do gove~no provincia..l~com a;; g~r~ntis.~ de j uros: 

Eu peço rarub.>o.l que em rehç;io li návo
gRção ào ~ r~os, complemenLo neces~ario do 
nosso •ystcma de viação, o gov~rno fi 1ue aut<>
riza.do a fu~~· a mesma. concessão c! e garantia. 
de juro~, lJilr& (!Ue lambem se dGsperte 3. ini_. 
ciativa. individual. . . 

Tem-so s.do;>bdo ate àoj ' o sys tema de snb
vencion:1ot' as emprezas de navegação de rios, 
e tem passado em j11lgad'l que é e~t0 o melhor 
systeron de f~vorecer-s l a. navegação tluvial e 
maritima ; roas parece- mo que, si aQ.xi l iarmos 
a iniciativ 1 individual, gar~n tit1do j uros aos 
capitaes que se dedi <:arem a esta nova índus
t~ia. melhor a.ttendet·emos não só aos interesses 
g3raes do Estado, pois q'..le mUil.a::s -.,·ezes e~:ia. 
garantia de juros será simplesmente nominal, 
como tambem au:tilia.remos m~is directa e effi.
cazm.mte ao deseuvolvimeoto ela navegação ftu
l'inl no imperio. 

Um·1 companhia quo se encarrP.ga da cannli
aaç~o e navegaçfiJl de urn rio, não peide a pd n
cipio c:l.lcular positivamente qual deva ser a 
imp<Jrtancia d:J. Htbve~ção necessa.•ia pat-a que 
ella. po~sn. sem perigo ten ~n o neg<>cio, s oó se 
resolver in ~ tentar o desconhecido roàuzido pela. 
importancia da subvenção : ma·•. si acaso· s-a,
ranliMe os í ttros sol>t•e o capital despendUo,es.~a 
em preza dcspert.ari a nttenção publica, e ao 
mos mo tom po merecem a. OOllfi.an~.a. dos capita
listat; e so fór co:n cr iterio foits a concesai!o, a. 
garontía será puramente nominal . · 

A nutorí~ação qne proponho em nada obrig& 
o governo; 'l''e usará dcll:t. si qu;zcr e j :~lga.r 
conv••niento; não dete~mino mesmo _:wnas ou · 
rios 'lu c SP.j .. m de pr~ferencia navegados; deixo 
uo cr!let•io do ~vo~no, poqu~ não quero que 
so diga quo slu teva:lo unicament e pot· espírito 
da bairril;mo (apartes) ou de provincia.lis:no. 

·P.oderi~ esp2cialiSt-ll: o 1•io S. Frn !1Cisco e s : ll 
af!l.uent ), o ri 1 da'! Velhas, porque aq uelle rio 
atravessa nove pt•ovincias do t :·nitorb br;zi
leir~ . e não se poderia. dizer, portanto, que é 
um icHercsse provincial qne venho defend3r 
pe:ante ó parU.meuto; desejo que a autorizacão 
s3ja fr;>nca e. ampla para que o go•rerno usa 
dell,, quando e conforme julgar conveniente. 

Não o.longa.r-me-ei entrando em 0 11tras Clln
.$ider~çõeo ; si me fos•e permittidj !"~diria ~pe
nas nos n )bres d 'PUtados 'lue lessem mai> uma 
voz o importante dísc11rso a1ui ~ronuncit>do 
p1f0 digno deputado p~la BJhia, o Sr. Aristides 
SpinolJ!. 
Ness~ ·im::ortanto discurso \!ia trata.li\s estas . 

queslõc$ cÕ.n desenvolvimento sutlichnte e 
eom todo o criterio,. e os meus nobres co!Iegas 
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não perderiam o te·npo se lessem n · rele•scm 
tão important' doenmento. (,lpoia.'ins.) 

O Sn.. SoARES :-En o ou,·i calU muitl n.t
tenção. 

O S>\. MATTA l\IACE!.<DO : - Eu <ambe,n oa,·i 
esse di<curso c~m tGda a attençíio, e d8sde h~o 
julguei que n·To devia rMl>~r tempo á c~mara 
deset1Volvel'ldo id6o..~ t.:'io bt·ilh·tntemente cxpen
didJ8 pelo illust·e duputado pela Dahi '· (Apoia
dos) . . 
As~im poio, li:nito-mo a clumar i "ttetlçlio 

da cama1·a pat·a e..>ta emenda que ap~esento ao 
additivo por mim pr.1posto ao orçam·onto ua 
ngricultuM. 

B ao mesmo te:npo clamo a attenção do S•·
ministro e peço-lhe que aceite a antol'iz ·ção si 
o parlamento lh'a q:li1.er conce&t·, autol'izaçúo 
que o não o obri:~a. D.bsolutn.uentc~ mas aponn.s 
lhe fo:•nec<H'ã meios detsi o julgar convenicn~o, 
prestar esse s~rviço ao p~iz, serviço q•1e cu 
consid)rO imporLa.ntissimo. 

A proveit 1ndo o .ensejo de ma achai' na t~i
buna,. Sr. presidente~ a~·rese.nt:lrei tumbem uma 
emenda a tlm adJ.iti,·o dO> Srs. Mnrlifil Fran
cisco, T. Pompw. Ruy Barbosa e outros. 

~ropõeni. estes ill~stres collega.s a garantia. 
de JUros sobre o capü~l de 1.500:0J08 a com
p~nhia zootechnica e agt'icola do Brazil, da 
gual é concOsliionario o Sr. Dr. Domingos 
Maria Gonçalves, nome já bastante conheciúo 
no paiz pelos esforços e pela louvavel c patrio
tica iledic~ção com que tem derendido a imnor
tante idóa do que se tornou apo~tolo convcn
c ido. 

Pretende ~ comnanhia crear no Brnzil cinco 
estabelecimentos Ô.gricolas com o fim de dar 
educaÇão pt'Ofissional do 2• gró.o li. 1.500 moços, 
e ao mesmo tempo tratar do desenvolúmento dà 
industt•ia pa•toril e ngricola melhorando as dif
ferentes raças, etc. 

P~ro. justifi.c~r o. sua pretenção o Sr. Dr. Do
mingos Maria Gonçalves publicou um folh~to 
que foi distribuido pelo• Srs. deputados; pO!' 
conacquoncia a mataria à d•1 todos conhecida & 
não me domororei em d •senNlvGl-a, 

Entretanto devo declarar que, quando foi 
~~oventadn, eatn id<io. do•po.l·tou gt-ande onthu
si:.smo ; a imprensa da c(,.· te e dns pt·ovincias 
recebeu perioit1mento h<llll ú generó ;o tent.~men 
do Sr.D,.Gonç.,lve•,GpBreon quo noro.rlamanto, 
ao qu\l foram pt•es·,nte• abaixo-assigtta.<los com 
cerc!l. de ·9.000 assignnturas pedindo auxilio 
efficaz para a sua realização, não deiKarâ de 
encontrar bo11' acplhimento, desde que tem sido 
tão geralmente abt•açndu não só na córte como 
nas provincias. 

As !uesmas ca.!na.ras municip3.l~!J de di"\'"ersa.s 
localidades dirigi:ra.m-se no conce.~; àona.rio da 
coropc.nhio. animando-o e promettondo-lhe o 
seu auxilio. 

Porém mais tarde, quando o cmc·,ssio~ar~o 
tratou de realizar a sua cm.preza e chamar ca
pita.es, não a. ::h ou o acolhimento devido, e por 
isso l'~cort•>u ao parlamento padindo ganntia 
de .iurJS, 

Em vista deste pedido, o Sr. Ruy Bar
bosa e outros collegaa nossos·, entrê os qua~s 
dcstnco.rei o Sr. · Martim F.-a.nci;co, a pro-

================~ 

sentuam um adlitivo pedindo a garantia 
de ,inros sob•·e o c"llital de :L50Q,OOO$, jul
g~1o necesa1'tO pa:·a :1 crDaçlo dos cinc·> cst.a
b 'Icei mentos. 

. Mas :o1~1o ~ illéa é nova, e a e1:periencia 
amda nao Jusllllcou .as e.u.:ts YJntagens, s~ndo 
por out!'O la<b Lão digna de ser aniu.ad~ essa 
tent.ati ""· eu creio que é do nosso d,wer ~ uxi
lia.l-a, rcstringÍliilO-S} por~ o n~unc!ro doses
tub:!l eci~~nLos por euH1uanto a urn sümcnte~ 
qu:se~vl~';). de b:1se pa.ra o estudo pr:1.tito :ln no,'o 
systema., quo me parece de•tinado a pt•oroc.lr 
uma s:tl u Lar r.,volução na educ.>ç•lo das classes 
n.gricolas. · 

Nilo qu~r~n lo t•oul>at• mals t 'lllpo a camna 
que ta ato tem air1da " far.·Jt·. m~ li:llito a e-stas 
ligeiras consiclet•a.:;ões. (Muito bem, muito 
IJen• .) 
. Vêm :i ~mos,\ as segnillt'~S .emench3, qu; _10ão 

hdíls, apotada.::s e postas r.:m dl::scu:s.sã::>; 

Emeada ao additivo a.pi'escntarlo peios Srs. 
Tlwm,a:: Pon1peu. e outl~os~ relati"o c~ ga
rantia de j uros ti com.panf~ia ;oote~:lu'l-ica e 
agricola do Bra::il 

Em vez de -sobe' o ca~ital d ' 1.500:0GO$. 
diga-s·• -•té 500:000$, para mont.1r um dos 
esta.klecimentosqlle pt•o\eude creo.r. 

Sala das se>sõss, 29 de Agosto de 1882.
Mat!a ,1faoha.do. 

Eme~da ao aclditioo •·o!ati.o:o,; rleso~<tn<r.çiZo 
e nauegaçito do 1·io das V c lhas e S. Fr~n
cisco 

Fica o goYCt'no autorizado a garíl.nLir juros 
do G •;. sobre o capital m~ximo ddO.OOO;üOO~, 
as compnnhi"'~ g_uu He cnc:~rreg-arom d~ das
o~.<trucçilo, C"nah~.IÇÕO U Llayeguçãu a \'apor 
dos fio• do Hra~il, concodondo n \a'!S ompre~n~ 
os ou~t·os fnvorcS<!lW as lais vigentes gn:·.mlom 
io em?r~zus do ostrnd"s d•J f•Jft'O. 

Sala das so•súe '• 20 <lo Agoslo do i882.
Jlfatta Ma.cha.do.-Juuencio .·ttt•cs.-lqnacio 
Martins.-A((otuo Pc1111a.- Soares. ' 

O Sr. l~uquo-l"i::"'trn.du. Toi
:xch•n começa oet~:mhnndo quo conlr3 ns 
llO'nlaR pat'lamonta!•os C O l'Og'tffiORLO, fo.~se a 
tribuna seguidnmenta o~eu[l:>du par doua or~
doros governistas. Lhe p~rece quo o.~ nobres de
putados da maiorit< acham ainda pouca a :mar
chia que tem havido na direcçiio dos deliates do· 
orqnmento. o quo aprêsenta sua feição mais 
ca:·acteristica ness~ acervo de additivos, que 
accumulados, lêm de ser examinadoa em um só 
dcbat ·, versando sobre as materias mnis va
riadas e encon lradlS, 

Quer eluci-i 1r os pontos capitaes suscitados 
por estes additivos c defender alguns 'tue =tpre
sentou, começando püraqaelle que qnasl chegou 
hoje a. suscitar uma gner~·a. civil no seio d~ 
propri'·\ deputação de Pern1rnb uco, R.dditivo que 
vem servir dl capa esfarrapada. ao golpe de 
eshdo:> dosferido p3h Sr. pr~sidente do con
selho contra a ca~~Stitnição do imperio. 

Dous deputados. da maiorh chamaram a at
\ençiio dn jl:~.tl •meutn com palavras encandea-
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centes pa.ra. esta qoesl!1o espinhosa da suspenalo I do.d<> perpetue. po.rt~. todos o• omp•·egot e dou• 
dos impostos _do impor tação ezn Pern:~.mbueo " j MlD?• de prisão. . 
vierJm, em voz de lrazer um b1l st<mo, enve- Diz que o nobre Vtsconde<b Paranaguá com
neus.r ~ ferida aber ta pela assemblêa. desta metteu um dclicto . S. Es., além de fedr o 
p rovíncia. p acto fuu1amenlal , abriu u m pr ecedente fu-

Diz que muito se t om fall~do om rhetoricn, e nos to, cujos re~ultndos niio RB fJl>,Am esperltr, 
um lllinistro da corôa J;. qu~lüioou de rhetorico porttuo hoje mesmo o11vitnos o discurso revo
u m discurso do ora~or, cliamando s11a. a.tt~n\.ãO • l 11cionario do nol)r e d~putado por Perns.m
p a.r& 11. solução da.s gro.ve~~ q11cstõll!l pend.entos buco. 
com o Rio Prata; entre~nto os f~cto:s têm vindo Não pôde QOC~po.r '' porspie:>ei" da cama:ro. 
conlirmat" o sobresalto <1ue o orador manilestou, u ma consider~o c:~.pita.l neste a.ssuu1pto ; o 
c ~se~ ~dditi'o ele 6 mil contos, qo.0 aeom a- no1,re presidentG do eons~lho não só sanccion9: 
nba outro de 600 con tos. jà proposto n o sen~do, nou, como poz em execução n~ B:1hb uma let 
mostra que a sita!\ç!!o liberal-si foi inepta em de orçamen to q11e consagrav!l. ilnpo>tos de im
rclaçlio :L adminiStl·.>çlio de n ossas instituiç6ea po,tação ~hoje pro Biga com t:mto horror e pro
roilit~res-por outro lado n.:a nos trou:te a com- c ura defender com tanta energia, notando- se 
penso.ção diploma.tic~ qu~ o descalabro das q11e S. Ex. passou no sl\u relatorio impos
instituições miliwcs exi~iam, de modo que not si vel e deseuidesG sobre es1:1. espinhosa. qaes
vemos entr: o erro da erganiza.ção militar c o tõ:o. _ 
erro d:J. incuria e das confe;sruhs inepr.ia~ di- Vejamos, d iz o orador, como S. E:.. proc\lr0\1 
ploroaticas. de accúrdo com s commissão d e or,.amen to 

Diz que"' discriminação d~s r end1s nilo pód•l acudir-não á. qMstão eonstit11eional, que mais 
ser artfgo do prog rn.mma dr; um minist!lrio; é que nnncn. fi .:a insolvid~; como ê quo S .. Ex. 
um devet trivhl-diró. mesmo-d> todo adm:. não ~e hmbrou de man dar pó r n~ otdem do 
·nislrador amigo do progresso c d~ lcgalid>ld~ ; e dia a lei provincial de Pernambuco· e tantas 
esta. questão q 11e os J>roprios orgãcs do go- outras que decretam impostos igllae!, e lem
-v erno ainda não consideram · estada.da vai ser br ou. se .de·solver o caso do modo mais original 
decidico. de o.foga dilho, incident~JOento, A '111- c inconstitucional q11c •o póde oogiw. A co.
tim:~. hor•, sem appal'eoeia :1.0 menos desses C!!- tnara. ouviu l er \\m primeiro I> segundo a.d

. t udos stm·.tdos e conscienciosos quo r.s amigos di ti vos, l ombr.odos como rerncdio. 
do gore r no t·eeonhecen:i in dispeitsa·veis pa1·~ Ho.via nbi do11s pontos · culmillantes . O p ri-
el ttcidaçn:o dH. materia. melro era re!,rin.;·i t· a m~did~t. ds pnwinaiu.s q_ue 

O omdor; como representante do municipió tinham prom.Ug ,clo l~is. crealldo aquelles i m
neutro, pede per ruisslo á camar.\ pnra r ecordar postos íncon•litucí onMs ; o $Cgundo est~bele
asduas normas de conduclo., tiio eontradictoríns, cer u.ma JH'O['Orciono.lidode etu rvlaç~o i ques
adoptadas pelo nobre po·o~id.entc do conselho em tão em cada umll d:o.s J•rovincias. 
Nla~:ão á capita.l do imperio e á cnpito.l da pro- Hwia um 6U!t'O elomento quo torn:>Ya tudo 
vinda de F'crnnmbuco, e ent.iio faz o historico i sto u ma mystiilc;tçôio, o era o qu -~ e~tabeleein 
dos acontecimentos que se dor.tm ll(L côrto por umn cons id~uç :io p lrl'o. a cffoetibilida.de dl cc
occa.$i~o do imposto d~ l 1':IMI\Ol' te colm~dO !lOS bra.n~ dO.IISO !\OVO i mpo3!.0 o.ddiCLOI\~l,<)UO J:lel~s 
l>nssageíros, um vezde·sol·o :\s opulenlaa com- leis provinciaes t i'"oaoe oiclo rcvo;pdo, de· modo 
r~nbias ; <liz quo o g~uinoto do então, do que qM conlinuat•ifi t o.1do no statu quo, .~s l eis nio 
íath par to o llobr" presidente do conselho, es~v~m rovog"da a, lo!io t> p~nsam~nto provi · 
oppoz ob• tinad:t ~ ·sisl.cnc:a aos reclamos dA donci ol do ;;'OI'OrtlO ó 1m. :r~tic l\'cl. 
imprensl, dando log-ar" ><ueccssos lamcnmvois; Hoje voiu o ad<litivo, proposto I'• r& cstabe
c agom quo a pra911 do Po:·nl\mbuco roi'•e•onta lecer um11. tau. fi~ Jl"ra todas na provineios, 
cnntrn n cobr :nço. de um imposto coosa:•·ado som exeo;•tunr u)jl'Olua c acaL~ndo com a.l•ro
p or lo i, o <1o.e persistia ba oito annos, S. J.lx. porcion:tli dnde. 
n1nnd.~ ~uspcnder a. c:.ccuç~o d ·sLa. lei. O Qrador fa r. 11.lg11mas coosidor.lções sobr a os 

O orador ra" alguma.• ca ri • id~rt~ções sobre os additivos n o que enxerga o G3tado de anarchia. 
acont~cirnenlos do Jan oiro da 18i9,co>np~ranclo _ rnent3-l do g-abónote e de sarro suste~tadore .• , ~ 
o procedimento do nobr e pt·csid~ute do con- di~ que o nobre Vis~onda do Paranaguá ficou 

. selho naq~elh época., com o que S. EJ;:. teve poss11ido de tristeza c de angustia., q\ta.odo o 
agora, e d\Z que foi o suceessor do gabinete de nobre deputado pelo Rio de Janeiro o Sr. Fer
S. E:s:. r.z . par te, o Sr. conselheiro Sarnivll, rei rc. Vianna., com éx .. gero, IIUS com ardor pa.
de gue S. Ex: foi deleg>~do, com cuja. • dminis- triotico; h menl ou que a govern~o publica cio 
11-t<Ç!'ío se identificou- ctuem corn u m simpl es imperio ten ha sido victima de n n\os · sopbis-
aparte d(lclarou i ncob:-à.vel aquelle imposto. mns, de tão prof undos golpss do hypoc•·ísia, 

P ergunta ao nollt·e presiden ~e do con>elho si de t ~rgi>'enações inconfess..-ei•; q11sndo S. E:.:. 
acha qu e e•teja revogo.do. a constituição do im- do o.lto de ou•s ospi•açõe• nar.ionaes P. nC>lK'3Za. 
pcrio; seu art. 5• § 8•. diz: A' assemhlóa geral d isse· que esta camara, oriunda. da eleição roa i~ 
compete fazer leis, int.erpret•l- as, suspendel-:Js n~a-ula.r q11e.o imperio tem Lido talvez, devia. -
_e revogJl-as. . · - mostrar-se m,a zelo•a de ~eus Córos e repellir 

E' ?Xprcsso no nrti<;o cítndo quo a sMp&noilo 1'111'1> h em l onge do si t~~>lss prstieas que forem 
dn l e1 só pertenceM JlO<hr legis!ttivo, u sim os principia~ maia •ag<ados da conetiluiçiio, 
como. é expresso n a. lei de responsabilidade c1ue cmpnna.m a luz quo deve servir de pharol 
dos mulistros que usur~nr q ualquot· das Qttri - aos passos do legis lador l.Jra?.ileh·o . 
bu,içõe~ do pc.der l egtala tivo ou ju:liciario, é O nollre pr~a\dent~ dl) (Onselh o procurou 
crime p unido pelo art. 3•, § 2•, com a i nbabili· envolv~r-•• ne v isl.oso a•t• ndart~ de í8S4, como 
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de egide contra o5 golpes da. opposição conser
,·a.dor~ e dos dissiilenLcs libot•aes; ma.s, quaud~ 
S. E>:. enc:treee o valor do a.cto nddicional e 
npparenta tii:o grand~ culto por elle, não àev'J 
consentir que as disposições fundarn·:nt\\es do 
mesmo acto acldicion~l,que dividH a competencia 
dos dous poderes, geral o provinei~l, a •jam 
burladas por sophisrnas g1·osseiros. 

O legislador constituinte no art. !.2 do "cto 
addic:onnl não tinha por fim estsbeleeer umn 
medido. fiscal, !UO.S traç1r a cspll~ra. da ucção 
coneti.tucional, prevenir os con!lietoa o est:l .. 
belecel' unta di•posição qnc ent~n.lia com ns 
attribuições, e que. por consequenci:-., na fórmn 
do art. i i8 de no;s:. constituit.ão, 9 constitu
cional por dizer respeito nos limites e attribui
ções dos respectivos poderes. 

o que 6e d 'u foi um :tbu~o resultante do. in
frncção do preceito constitucional que ''ednva 
ás assembléJ.s ·provinciaes o decreLa!"em im
postos de import.-.ção. Qual o remedio Y O rc
me<lio é a revogação da lei oon.titucional, 
segun do o art. 20 do acto ~ddici~n a.l. 

Mas o n obr e presidente do con.~elh 1 e o. coltl
miuã'o o qu o fi<ot":?.m? Deixaram liAS past••s 
a em a devida reprovação leg-al ~s leis inconsti
tucionaes é pr~mial"a.!ll a j neon:»titucionalidad~, 
dando-l ho 11ma consagração por lei o:·dino.ria, 

Prosegue o orador em consid0raç<í~s sobre as 
attribuições <los poderes constituidos, excl"m" 
depoi• : Qual não serlÍ a confa>ilo 1lsc.?. l, se 
formos sobrec~rt·egar os impostos geraes com 
impostos addicíonaes, de addccí maes, não para 
C:> s~rviço geral, mas para o serviço provinc1al l 
Po1s a.'Lu~ lles dinhecr·?S que o le)l"islador en
tende que deviam ser padidos aos contri
buintes pa?a serviços get·aes, põdc sar sem vio
tay;;o· de su:1.s vist?.S praticas e dos p~eccito da 

· tei, destin&dos a fias divcr•us 1 
Diante desta marcha crc~cenle das despezas 

publica•, o que faz o nobr.) presidente d o con
s~l!io ~ Diz S. Esc.: Havendo um chwor que 
considero f ttnd;Ulo, na praÇa do Re~ife, contr:> 
os itupostog :>ddicion:les, transformo " questão 
em U<n1 mera quest.io de princípios, .'l.r YOro 
aquelles negociant~s em juris~onsultos meti
culosos e não dis tingo nos seus cl:!.mores o que 
diz re•peil.o ao peso du impo~to, e o que diz res
poito á le.;a]idade de !la; considero que olles, 
como m2ros jurisconsultos, fizeram todo aquello 
esforço u nicamente por a mor da legalidade, 
mas nada têm qae estranhar no peso e. no gr(\
vame de ta.! imposto. 

·Diz que o addi~lvo da commissão não a lli·da 
absolutamente o impostn ; eonaervn-n t;!:o 01\~
roso, como elle era, de modo que pr~aoppõe 
que as reclamaçõe~ l evnntadas são unicamente 
pelo lado legal. 

P ensar quo na decreta<;ão de um illlp;sLo u 
commercio do Brazil vai dioculir aol>retudo a 
queotão · legal e n ão a questã<> ftseal, a ~uesta:o 
do onas e do gravame, é uma origcnahdade e 
e >travagancia que nunca o orador viu. E nem 
penao S. Ex. que o coaunercio de· Pernambuco 
lho vai ag-rad•,cer. 

O mes1no systemLL " que fomos for~.Mos pol:1s 
oxigODcias d1 eampnnhLL do Paraguay, conti
núa: a l'esar sobre o commercio, 

O ·que o indigna v~ era ser tosqucado por 
duas tesouras-a. tio fioco geral e a. do fi•co pro
vinci•l, cujo córte, ~lém de igna!mente dolo
roso, é inccnsti tucional. 

Refere a. perturbação que nas deliberações 
flacaaa uns · asscmblli~s provineiaes vai causa~· 
os to additivo, o diz quo, como deputado r opre
sentante da capital do lmt>crio, nno pode 
deixar de erguer-se cotn toda cncrg i:t contra 
estu. impos to o.ddiclonü de 10 •j. ,1ue se lanço. 
inesperadamente •obre a impor tante rn·aça do 
Rco d·• .JanoirC>. . 

Esta simpbs cousidet•àção da appl r ccC•l' um~t 
aggravação do 10 °/o no imposto de import~'i~O, 
n:to pedida n em reclamll.da. · }'elas assembleas 
pr~vinoiacs nom pelo pmprio governo, desenha 
a mlis repugna.nlo creagão hybt•i:l~ que o go- . 
verno vem lau~.~r no "éio do parlamento, i 
ultima hol."":t. 

To.nto m.'\is o oõ:'ador rcclam:\ contra cJh 
a~ gravação do imposto que vai pcsa1· sobre o 
COiume.-cio da capital d o imperio, quanto n~m 
ao mem>• o commcrcio, pelo a:lditi\'ú e.n ques
lllo, r ecebe:á '"" s!rviç.os corres~ondontes o que 
pagn, porque ~hl vem uma rlispos'ç:<o, dizendo 
'tue nas províncias, 't llO n.'io tive1•om nl t'an
degas, s:: furá. o sup~wimento c::.rr~:s:pondente 
pe ln. CObl'nnça feita nas :t!fandegas das q11e aa 
tiverem. 

E S. Ex. ji po11so~ na <lifficuld~de on re · 
sp Jnsn.bili<lade de t•esolvcr esta questão 1 

Pl'inaipinn.lo pola proYincia de Minas o or:.dor 
fu.1; L'eílexõ::s ~c.b~·e e~ ll. disposição ao n.cldilivo, 
o·pe1·g uu.t:. como S. E:.: . poder:i ve•·i ficM· nvr ,_ 
porção pnra dor a ca~a P"Or incia a quo l:> do 
tmplsto que lhe pcrt·ence'! 

Não vê S . Ex. que vai leYantar c!amot•cs, e 
que a couscqlloncin soc·<i" s>or:fiençio d::ts pl't>
vincias menotcs, qu~ não tJm ig-u~ l puj:tn~.a e 
os mesmo ·; rêcurso.~ d: re.;istenci:.\ ~er:~ ntc o 
s·overno, que ~éOl na g-randes provincbs '! 

N unca esperou. ape20a.r dos desatino!'; da si
tu~çio l iberal, que aquell~, l>~:Hbs <h ceo
nomiae, sem(lrc tão desmen~idos, tl\·cssem ra
fut:lç:lo tão fotm~l o t~o moast,·oosa, 

Esse prog1':>mma que !lS circntnst:>neias eco
n~micas do imporio tol'nllV:lm llltÜS urgontéS, 
é h·:!.nsformado por i mposto addicion"I de 10 •/o 
•obre ~s laxns de im!'or tação que nem 30 monos 
é deslinad:. aos serviços g-eraes. 

E n tl'e\anlo, o orador . que d.eseja.\':> <lotar o•ta 
o~[> it~l eom m ;Jhoramen .os de q ue clla. to'm m·
g-eut~ n ecessidade, desisliu, aind~ (!Ue com 
·m:...~uo. de prJpol-ol, á vista. das circumstaneias 
dJ pliZ. 

l\1as si o oj llll Lllmento dn prnç~ do comruercio 
do R ecife foi p retexto 11ara a decre tação desse 
im.posto, devia nproveit11·-se deste en.•ejo, par:. 
pedir outros impostos destina,dos ao m~lhora
wento da localidade quo representa . 

Julgando have1• dito i>aston to para funda
mentar o ~eu voto c)ntra este. funes to additivo, 
gue, esper.t, não sed traduzido om lei, pas•~ a 
justificar n,lg11mas emendas addiliva• <111e apre
sentou. A~ttes , poróm, f~rô. considero.ç3ea sobr e 
:.s eménda.~ tão precipitadamente entregues :i 
discus~ão o <JUC o nobre presidenta elo c?nselho 
eermmonto niio teve tc1npo de :\pt•ocíar. S. Ex. 
I:Üvc~ não poss:~. ovito.r a YOtl\çào da, m~iori~ q_uc 
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houteu1 prostrou tão profunda.mente o "'u pro- Condemnou o nobr.e prosident' do conselho 
grammn. Bconomic.o e cerceou-lhA a. receÜJ. de- essa. \·a.riação d ts tarif.ts~ ms.s e esse o pl"in
pois do t~r enge1·ado a àespez,,. O nohre pre- cipio qu3 a indust,ia naci·1nal qa~r ver consa
sideute do conselho aceita. todas essa-.; autoriza.- grad: (! não proclaoudo a)enn.~~ 
çõc• '!ue emb~raçara1u a sua administração~ Já Si o nohre pres·dmte do conselho estudar o 
S. Ex. pensou no modo de equilib1•ar a re~eíta. pensan1ento d:~- tarifa d' 1.879, e o movimento 
com a despez:>., quando, alem. da vob~ilo de orie1ndo dc~sJ\ t~l"ifa na industrin nacional, 
hont~m. ·propõe-se de>~ezas de milharas d~ h~ de conhecer a verdade pratica por que 
contos com despezas miliLol'OS '?Na 3•.di<cussão pugnam os der •ll$Ol"ês dessa industril. 
tr<1-!:ur.i. o <Jrodo.i.• ·m'Cl.is dctiJl\mcnto dcsLc.s· ne- Apczar d,~ tu.do, o.lgum~s industrio.B COm(} p. 

sumptos. de tecidos rle algodão, continuam a lut1r com 
Em un1 <[os seus additivos pt•op~' o cra~or a estabilidade diS nossls tarifas. E,pera, pois, 

quo não s' consichl·.;m d~finit'iyo.mBntc appro- que o nob?J pt•csidente d:> consdho eYite esse 
vadas as tarifas das !\lfande,·e.s. em <JUanto por funesto ·transtorno, oboe:vando o prinoipio da 
uma be111 f.'stuflnda r-evis:Io não sê conformo o fh:i rl.~z. das t:u1.fas. 
preço official d c.s genero da importaçà) com os E' tamb:m Mccssuio exti1•p.u· o Mphisma 
preç.o> do rnerc1do. Não repetirã as conside- fisc:1l qu1 but·la a taxa do impoat) ·,!e icupor
raçõcs ja fe itas e'n apoio da industria nacional taç:1o, httrlarrdo a justa apreciaç<io dos :·reços 
pêlos qua. z~lan: ~ desanvolvinmntr~ d:J t~balho j d9s pt•oduoto\ os~ran_jeitJs ·,., E' fa.c~o ali.is ave
neste patz .. D1r2. entr·etnnto qno nom o nobre ngo·~do que e soem r Jlaçao aos -,mpo;tcs de · 
VisCénde dG PMana.;ruà. nem O> oradores r1ae g-cneros simil~t·cs da índllstria nacional quo se 
o tem precBdido euc~tam o pro',bma da ínclus- dá O"sa anomalia. 
to i~ n~cion~l sob o seu verd3deiro pO:l.to de R.epelle-se " protecção à. industréa nacional, 
vi~ta. PstabelecB-se a. protc('.çl'ío ã i.ndustrio'l est-r;lnha. 

A mudança elos tempos tm7. a mudança de Não pteeisa invocar livJ"os estrangeiros. basta 
circumst;:,neio.s 0 estas fazem os l"'OgTamm2s folhear as nsol,JÇÕ3s legisbtins e as collecções 
de governo. No principio do imperio a indu~tria dos actos da administraç~o par.J. se conhecer 
agL·icoh era unica e a pl'lJducção 1h.b~·il .neu.hu- quG ess~ aa1ol' pola. abaolu~a. theorb. da livre 
ma, jap3lo alvar.i de i775, qu1 arrazou a in- permatta é contradictado pslos iactos. A liber
dustria nacional, j~ porque 0 n.0 , 50 dt•ozo pro- dade d3 cabota~·am. por exemplo. cahiu .~obre 
:fissional não permittia O . aproYeitamento das a indllstria t:lo import~nte da. constrUCÇão naval 
materias primas que existem no nosso solo. d~smentindo nQs resultados a theoria. Pri
Comprel<endQ-se que então a preoccup>ção doa vou-se rlll trabalho " milhare• dê braços, ti
financeiros se dirigisse para os unicas fontes rou-se as reset"Yas da marinha. de guarra, a 
d 1 rc~eitn, a agricultura e a imp3rtação. Mas até hoje a barateza dos fretes não compensou 
um ~aiz excltlSivarnnnte agricola é um p~iz ex- tantos males. Que condemnação entretanto nllo 
cesstYa.rnen\e atraza<lo, e 0 Braúl, dispondo de merece o governo qunudo se ve, <lepois dessa!J 
tnntu ma terias prim~s, darb niío s6 pro,•a de liberdade • economicas. tomar re>oluções no 
grande atrar.o, como desprezo da setts inter~s- s9ntido d1 maior protecção e até a furor d~ in
ses si se occupa~se unicamente de agricultura. du•tria estrangeira ~ 

· o n~t,lral deseu1folvlmento. d 1S populaçõ 3s Os """aes estão cheios de subvenções 11 na
d;JS cida.de• cr~h Gl<igenciaa e neces•idades <J,Ue veg~<ção e essas sulwenções sãe p:•otc~ção di
:1 simples indu<tria agricola não póde satts- recta e disp~ndiosa • Em nome desses preten
far.3r. didos princip 'os salvado !"As sacrificou-se a 

Es,ns popul,~ões não podem ser condemnadas 'na,inh·• mercante do Imperio e . ao DI esmo 
a desterro fot·çado : têrn dit·eíto de empreg.tr a tempo não ·~ reoth diante da incoheroneia 
aua nctividade, não encontr<tndo ewbarJ.ços ao subvencionando a naye;ração estrln:;reira. 
seu tr.raalho. - . O nobre president" do conselho leia ai ~eeh-

A instrucçilo pnblica, 0 ensino profissional, maçõo~ dos induatric>es e eonhec,mi c1ue rs pas
são sem d~vido. precioso s ·rviço que um go- sos mni• 1·igorosos dado~ pela in~ustria nacio· 
verno del·e pt•estat• ao tt-ab.lllto nacional, mas na! têm sino directamenle contrariados pela 
ta.mbem é preciso par1 olle cert• g-uantia fis- industrl·• ostrangeit'lL. 
cal, r.orque a infancia nã~ pô:le lutar com a A indn$h·ia rle tscidos lançou no m~rcado 
Tirilida(h. produclog superiores a a con~urrencia estran

gei!'" pr;euro!l, jii peh imitação dos padrões, 
já pelos favores fiscaes. des~ :1uilib:ar a luta 
contra. nós. No nobr.~ c3rtarnen da industt:'h 
S. El:. ha de encontrar muitas vietimas pro- · 
stt"adas não p>la indu,tria já forte pela expe
rtQn~ü . mas pelos golpes do fisco, quo tem 
feito a fo~ç• d0 estrang ·iro contra nós. 

Não entrarã o orador nos argumentos Lão 
conh cidos da. escola do p~oteccionismo e do 
livre cambio, r, os e !Foi tos da protecção na 
França. nos Est 1dos Unidos e até DI\ propria 
Inglaterra; mas dira "' n·;bra presidente do 
conselho qu~ as populações das nos>.1s capitaes 
já vão aYultanio, e que,si não tiv.~rem trabalho 
correspondente p ·r a a •ua actividade, serão 
condemnadas ao parnsitismo· e ã miseria com 
prejuizo d' riqueza. nacional e da. ordem pu-· 
blica. · . 

Já h!>j e pódc-;e enc:Jn trar no ·ruo de Janeiro 
numerosas vietima.s da falta do tralulho in
dustrial, dessas variações de hrifas. 

Attendc< o nobre presidente do conselho que a 
vida economica do lmperio tem-se transformado 
"Gstes 30 •nnos & que os administrados llll. por
fia pela subs istencia são menos ignorantes dos 
seu; direitos, menos inertes e podem fo•mar 
reulliõe~ populares P'lo. m~nos tilo solemnes 
como a d > Pernambuco de que o nobre 'Preai
<lente do conselho mostrou tanto reoPiar-se. 
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Debalde procura o gow,oo feeh .. • o; olhos ás; hr e$~os ultimM honras~ no'"a gt•ande l0i do 
reclaroaçõo; d~ in~ustri<~. n·odonal e n;õo vê os' orça.ru~nto. 
perigos de não fomentar o trobalho nas gt•an- Ordem do ·d[a •, ara 30 de Ag-o>to de :r..~82. 
des cidades do lm pel'io ; outros meios o fot•çat•ão -
a entr~t ll<l verdadeira sB!lda economíca de <pe 
se te!ll desviado. 1• pa,.t e 

A agrieultut•a, q uc tem tido na. e~mara d~- . _ . 
fensores eloqu·>nte.; é solidli•·ia eom 0 bom em- i' d1scus'~? ~~ )'l"OJecto.u. 1~8, relath·o a.o 
prego da actiVidade da pop!Ü:çlio da cid tde, já I estu~arrte .!· '"!J'lhno da Tl'tn:lade. 
P"'''l "~ ~ seu trab~lho pód , aj udal-a, já [>orc1a ~ · ~tscussao un~_ca ?as cn~e:tda~ do. senado ao 
o m .u estar das cidade< 1·cp~rcute na lavoura, proJeCt?. n. 18-, soore _PtlVllegws 1ndastriaes 
que .'à póde P~·>·per.<r com a orde:a e com a _Cont! nu_;•ç!to .d1 i~ dt>cu~silo d·J ilroje~to .n. 
pa•. Pm· e>.c:nplo, a industl'Í: dos müchinismos 6:.>, de _181.\l SO'll'e con;mercto e transpol'te u•
para IJene:!ciar o cuf~ l)m sido d ' gl'ande u li- terrro'·.tnctal de oscr.n:os. 
lid ;do d s hlvra·.lores e 0 r.t1;1·ico dos m!lcllinis- 2~ dt;cussão do prOJerto n. i92, relativo tto 
mos pm·a o. 'Prepm\:~-Ko do agsuca.r t'3ri~ tido 0 te~:_nt.~· .And:_ad1 NeYes. . . · 
me3mo d.cecHvolvtmento que tem tnlJ em •) ct1scussao ~o pro.Jec.to Iela.tLvo a e:stl'a.úa 
Fr;.nç~_si en;?ntra;se a_.!no~ma J?rotecção. A de fecro de Sergtpe. (P>'OJecto 14 A.) 
prot?c.._~,.~n 1lo. ,•.st \rlO e m ,, 1•3.n~a ~<1VO!"etç:ndo o 
fa.bneo do ns~ucat· de lJCtet·m))"- contribuiu 
tanto para a constmcção de apna~~lhos e ma
chinismvs 'l!le hoje cheg.!ra.m quasl à pet·fe:
ção. A beterraba dosso modo póda conco'>·er 
eom ~ c~o~l<a na producç:io d@ ass~1cru·. 

Não fn o ora<ior " e1·itic~ da poiiti:.':l. co:u
m~rdul d•t governo que b1·iih~ ·~ela suf\ auscn
cia, pois <)3 nosrso·s gove:·nos não têm tilo a rn ~
no r solicitnd~~ pelo c0.~1merciJ é XJ~la indn:; ~ria 
em frcn to d~ cottçurrencia cstr:tngeir2'., que 
estão inteiramente expostos aos pbnos e us im
posições de legisla~1oN s estrJnhos .. A.s nnçóes 
hoje procuram gt\rantü· " sua '[lroducgíio c o seu 
commercio por meio de tratai!~>. 0 qu·ll scrà a. 
no~sa co ndição, entregue' desarmados nessa 
lu h com 9.th1atas robusteddos por seJuloo d·> 
exp~ri"n··ia 1 

A hei h\ hlci~ d3. g:.u~a.ntb de juros aos engenhos 
centt'aes tem dado IU<>u resu!Lado e sobre esse 
assumptoo oradot• int"•pellarà opportunamante 
o nobre ministro da agri~ultura. Atlr!senlou, 
porém, um artigo nddit.ivo, re.atringindo a noção 
do ~overno na. concessão dessa garantia. Por 
ora. en\ vet de fa.voreee1· aos lawadores .tem ser-
vido ap~nas á especulação, · 

2• parte (à t 1}2 hora ou antes) 

Contlnnação da Jiscus;<ão dos ~dditi1'o; aos 
otçs.mentos. 

Disctls ão . unicl\ das emembs do sen~do acs 
orç:u~ontos . do imperio e d~ jnstiça na parte 
~ebtn·a ~s despoza.s. 

1~ dis~usão do projecto n. 143, r~clamação 
Tripot". 
· 2.• discussão do p~ojecto n. i ~lO, credho no 
mi nisterio do imperio. · 

2• discussão dos projectos ns. i 50, i3fl, 120 
é i2f creàitos no ministerio da a$riaultur-a. 

3• discussão do projecto n. i o6 A, ,·indo do 
senado. sobre p1·etenção rle S. F. d1 Veiga. 

3" discussão do projecto n. 135 A, relativo a 
fabricn da matriz de 5. Simão •. 

As mateeias dadss ~ara orde!ll d, dic. 28 de 
Agosto. 

Levanta-se a sosslio o.s 5 horas da. tarde. 

ACT.t DA 62• ~ES&Io JDI 30 DE AGOS~O Dl!l 188Z 

P,·esidencia. do 8,·. Lima Duarte 
Todo o engenho centrai que nio for creado e 

•u~tentn.rlo por bvro.dores é um mal, !'ois a·in
tervNlção do pessoas estranhas prej lldica a. 
industria ciue S l quiz favo~ecer. As coaces>ões SUllli.IRf().- Lcitoru •l• octo.-Ohscn·or-ürsu> Sr. Car· 
são tnnt.as que jà não têm yalor no mBrcad·'l; nihn Rc:t<Jndo.-J;,;nwn:xn.-ll\'!IJII~firllcn~~s r1os Srs. 

Tam·bem. apr-esentou. um ~:i!ditivo p1•ohibindo JcH<i .?.l rb~J<~, ~lont:.Jllltu•, "r:trf1nhJo t!~ Sc u='!:l, JRu:~.eio 
a conc~s:B[o clG es~r:tdtos d·~ ferro· que po:e.am :!\fnr1jn5, Atltonio l)iiLl.O, Ar:~.ujo l')inbo, A. Sr•in·lOia., 
pr~jud.i?:rr a plano geral do viaç:Io fer.•es. Es~~;ngnolla T:\1111:'1.~·.-0IIDil:w 110 ou.-Dh~c.u~sr:t:u !lo pro· 
A m.ultrplicidadc .des ~as concessõ1s constitue jeeto u, :flS. Encorr:.tmot,to c 1·1!1t~~5o. Discuss.ãa do 
um obicc a uma. v.laçãoJsyst·~ma.Ljcn no imperio. pr·~jce!o n. 18~. DiJeur:~o do 3r. C3.nditlodo Olivo:l.rõ'I..-
Pen-~a~ pois, que o seu ttddi tivo ê L'l.til, ar .. ~.zar Prl)Dost.u do mini~teri o d:1 marinha.- 2t P.tttTii: nJ. 
de s:c:odit-9;:- que o governo não fará. conceasõ~s 
qu~ poss~m prejrrdlcar o plano geral a que se 
refece. 

Pe:!iu ainda tJUa S:l equiz1a.rasse ~ c~ndição 
dos operarios da Typographia Nacional ao< da 
Cas' da Moeda, <[ll.e pertence lambem ao mi
nist~río da fazQnda. Quem organi~a um est;o
bel, ciruento nas pr.)porções e com os fins <tne 
tem a Typ~grap)lia Nacional, não rõde deixsr 
de reconhecer grande v~lor e altos destinos. 

Deir;J. o. orado~ de e:taminar a grande cauda 
d·l :tdditivos pelo arl ia.ntamento da hora; sd a 
apreciaçM> de mob duzia. d>lle• lomon-lhe 
largo tempo. Não podia, poré:n, deixar de prCla-

on.ni:x n.:- b~J..- Co:nLiinua~:Io dõl. dis:cu;são ~~o~ aJJ.i~ 

tiv·os ao G1·~.o.~ont.o. D\:;eur.!o~ dos $r~~ Roüi;S.bOna, Yh;~ 
COüd(l de r<lr::um:;u;í. (prc.5i;.l::ntc do COil!Cl1lO 6 miui~Lrtt 
d:\ f':n"'•'ub). Duq~1e1 E.-trád~-Tf!'! ixcir3. o Mn.rtim Fran~ 
dsl!o.-Or.iern do\) d ia pu.o. ·:.H do .Agosto de ISS~. 

A"s H horas, feita a chama(l:<, acham-se 
presen t•s, os Srs. : Lim~ Da:arte, Ms.tta Ma
chado, Ribeiro de Menezes, Leopoldo Cunha, 
Basson, José J\Iarianno, VieirA de Andrade, 
Tb.eophilo, Vianna Vaz, Montandon, Tarquinio 
da Souta, Ignacio Ma~tins, Alfredo ChaveB, 
Geminhno, Eooragnoll~ To.onay, Adriano Pi
mentel, Carvalho Rezende, Bezerra d~ :t.1enezes, 
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Juvcncio Alves, Cantão, Antonio de SiCJ..'leira, 
Pri.sco Parai!o, Ro.tisbona., Ulyss-o~ V J.o.nnn, 
Ribas. Pra.do- Pimentel. Almeida. Oliveira, 
João Penido, l'>brlim Francisco, Candido do 
Olíveim, Silva Mais, Sin-vo~.l, Araujo Pinlto, 
Barão de Gu~hy, Vaz de Mello, Alcoforado, 
Pet"<~tti, Rodr·igues Junim·-. Aristides .Spinols., 
Ma.c -Dowell, Rodrig-ues Peh:oto, Bar:io do 
Ca.nindé, Ct·uz Gouvêa, Espindoh, Olympio 
Yalladiio, Seraphico, Coelho Campos, Gonçal
ves d> Carvalho, Bo.riio dn LcopoHin<L, Pompeu 
e Souza. Queiro" J nnior. 

Comparecem, depois da chamada, os Srs. lHe· 
fons~ de Araujo, Meton, Gonç~lves Ferreir<>, 
Atrons~ Penna, Pa uh e Souza, Alrneich Pe
reirJ, Mn1•tim Francisco Junior-, Carneil'O d:". 
Rocha, Barito d 1 Vilb da Barra, Almeida. :>lo
gueira, ,\Ia.no~l Portella, Antonio Pinto, Hen
~iqtla Marqu3s e Affonso Celso Junio~. 
A'~ 11 horas e 50 miuuto ·• acha.ndo-se pre

sent~s 65 Sr.. <leputados, o"Sr. presidente abt•e 
::>sessão. 

Comparecem. de;;oi$ de aberta :\ sess~o e 
a.inda dent;o da hot':l. regimental, os Srs. Ma
noel Ca~los, Soares, Reg·o Barros Fet•nandes de 
Oli,·eiro, Felisl>et·lo, P:l.ssos Miranda., Carneiro 
na Cnnh~~ SOI17.a Leüo, Conto.gem~ .Alvaro Ca .. 
minha, Silva Marra, Dugue Estrada Teixo:r.\ 
Jose Pompeu, Barão de A1·açagy, Bnlhões e 
Ulhôa C in lt'.l. 

Comp.u·ecem. fóra da ho1·o. regimentd, os 
Srs. Mo.cicl, B~r1Lo do Anadia, Andrade Fi
gueir~, Cama r i::i"O~ Felicio dos Santos. Peraira 
da Silva, Cruz, Costa Pinto, Francisco Sodré, 
Franklin .Do ri a. Am.1ro Be7.erra , RodolFho 
DauloE, Zama, F. Belisa.rio, La c er la 'Vornecl;, 
Souza Co.c·volho, AbehPdo dJ Brito, Alveo de 
Araujo, DiaM, ~·erreil·a Vianna e T. HcnrÍIJ.ues 

Falllm, com ~ausa participada, o• Srs. Au-. 
gusto Fleury, Barão da Est~ncia , Castello 
Era.nco, Generoso lll:Lques, GDme~ de Castro, 
João Ca.e tttno, Moreira de Barros, Paulino de 
Souzn. o Salustiano. 

Faltam, sem cans.~ participo ao, os Srs. Joa
Tavares, Pcreit•a. C"bral, Ruy Bnrbozn, Rodri· 
gues Lima e Sil vi:t no B!';\ndão. 

E' lida, e post~ em dlsc!Lss~o a acta do 29 
do agosto coJ•ronlo-

0 Sr. CarYt~lho Rezende:
Sr. prcsid cn te, na sesslío de hontem, :~chan
rlo-sa esgot~dos ós tres t.ll'im o iro~ quartos de 
hora quand·J terminou o seu discurso o nobr~ 
deputado pOL' Pern:J.LHlJUco, o Sr. Dr. José Mot
ria.nne, di .. c V. Ex. que considerava pr.Jjudi
cada a urgencia. que na. vcspcra .me fóra con
cedid~ . E' o que cons\:1 da a c ta. 

Venho, pois, pe1ir que logo depois do expe
dieo.te V. Ex. sub mett:~. a consideraç.'io da ea
ma "" um requerimento meu solicitando a reno
vaç1iú ela. urtienci9. que m~ fOI"a cGncndiàll nos 
meomos te~mos em que eu a requerera·. 

O Sn. Pnr.nllENTm: -Logo que termine 0 
ex~ediente, submetterai ,l, vílta.ção da ca1a o 
req>~erim2nto do nobre deputado, 

Ninguem maio fa~ cndo o bse•v >ções, dâ'S> a 
acta por approvada.. 

0 Sa. SECRET,\ll.YO d~ COD.tl do seguinte 

EXPEDlE:>ITE 

Officios: 

Do ministerio dos negocias da fazenda., de 28 
do Agosto con·ente, remettendo o fficio dl. do 
lllma. camal'tc municipal do"Rio de Ja.o.eirope
dindo dispensa do imposto de consumo d~ s rezes 
que, a bem do publici>, mandou abate: e vender 
por su:l ct:JnLa, tendo-as comprado a Francisco 
Pinto da Fonseca Telles e outros.- A's com
missões de orçamento e de ca.mar3s muniei-
paes. . 

- Do mesmJ ministorio, e de igu~l data, 
prcst:lndo informoç5es sob•·e e •·equerimenio 
em quo D. Anna Lins de Albuquer'iue· Romão 
pede para se lh•J mandar 1ngar o s:>Jdo a que 
se julg~ com direito desde a. data do falleci
mento de seu .marido.- A' quem r.,." requi-
sição. · 

- Do mesmo ministerio c de igual data, de
volvendo competentemente informado o reque
rimento em que D. Maria Candida de Avilez 
Moreira pede que o pagamento do seu mont~-pio 
lhe s,,ja contado da data do fa!lecimento de sua 
mãi, viuva do brigadeiro José Ferreira d:t 
Cunha. -A' 9·uem fez a requisi~ão. 

- Do mims~erio dos negocio3 da ma~inha, de 
28 d2 Agosto cor reate, devolvendo com infor
mação o requerimento dwumentado· em que 

· D. Fraacisc:J. de Paula Martins o Silva pede 
s3lhe faça. e~tensivo o monte-pio da armada.
A 'quem fez a requisição. 

- Do Sr. deputado Gomes de Castro, de 30 
de Agosto cOI'l'ente, comm11nicando que por 
motivo ele m?lestia precisa retimr-se para a 
sua província e petlindo a esta llugnstl camara 
a licença compalento.- A' commàsão de con
stituição c po~eres. 
· Requet·imonto: 

Dll José Militão do Sau \'Anna, conduct.or do 
tron 2' cbsse da estrada do ferro D. Pedro 11, 
pQdindo promga~ão do licen~a por mais •~is 
me1.cs afim de poder retirar-se desb córto o 
proseguir no Ir~> tamon to de seus incommodos 
do H:mde.- A' commissao de p<Jnenes e orde
n:.dos. 

E' lida, post~ om dis~ussão e approva.h sem 
dobntc a red~cção n. 4t cio i8S2. (Emendo. do 
scna.do.) 

Consullad,_ a ca.mar~ sobre o requerimento 
de UPgoncin. do St•. Carvalho Rezende resolvê 
pela affirn1ativa.. 

O SR. PR.mm&XTll:-Tem a pal:WI':l. o Sr. 
Josó Marianno. 

O Sr. J os;;é Marianno:-Sr. presi
dente, antes de tQ:lo tenho qu ~ fazer um pedido 
a V. J~x., e é que so digne incluir na. ordem 
do dia, de modo que possa soffrer discussão. o 
p rojecto das comm[ssões.reunidaB de asS9mbJéas 
provinciaes e d~ constituição e poJerea, que 
rovüg:>. a lei vigento do orça.men to provincial. 
de Pernambuco, suspensa por o.eto do poder 
executivo... · 

O Sa. PRE<!DENTE:-Farci todo o possivel 
por attender ao pedido do nobre deputado. 
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O Sa. JosÉ M.uu4Nr<o'- ..• altendendo 
V. Ex., como não póde dei:rar ·,;,. attender, 
que a materia. é tão urgenie como ó urgent-l 
a pussagom dos orçamentos aqui. ( AP'Jiado~ .) 

Agora, Sr. presidente, sou forçado· a fazer 
um ropo.ro no finol d~ djscorso do meu illn5· 
trado collega, deputndo polo iO• districto de 
Pernambuco. 

Disse S. Ex. (tê): 

c Eu louvo o ardor do nobre dapnt'l.oin IW' 
t odo quanto l'OSf>eita aos negocios da provincia 
que eu ~ S. E:x. representamos nesta C.ISl; 
mas ue$t!' oc7a.sião devo lemb··~r a. S. Ex. que 
os SGL\S 1ntu1tos, q11Q. t:\.mbam for:\m Os meus, 
e que não assígu€i tJ. en•enda da commissão 
do orÇ"~<tnentO de que faço p H tc, conS:J.grnndo 
as tnxa·, difl"erenches, j :i. tinbom sido, infeliz
mon to parDo o nobre de putado a ttendido3 pelo 
governo. • 

Si o nob:c deputado houvoss~ dito: «infeliz
mente p~rn nós atnbos. -. quando me igualou n 
si nos t o.Luitoa qu~ ambo~ t i vemos IJClos inte
l."esaea da. l1rovinc.ia de PernRrobucol não teril\ 
loga,r a minha reclamaçito. · 

S. Ex. 5abe q ua.ntcr eu, po;· indole,son o.l'.lvau
·tado em 'I oestões quo julgo entoiJderem com o 
mou H:oelindre ; por isso ha. de d esculpar que, 
nmbor:. fa?.endo toda a j ustiça a.o pensamol\to 
quo d0via ter ditado aquell.ls palavra~, :>ttco
dendo para "- dllt'eza. da fórma, protest~ contr& o 
pensnm.Jnto q_u8, não o tendo S. EL, sou o pri
meiro ~ eoa~asso.r, posso. porvcuturo. d"'r-lhe o 
l eito.- mc:licioso. 

O Sn. (;LYBSt:? Vu.N~A : - Pa'a mo te,· que 
peJ ir a f-'11 :vra [» ra uma 6llp!iC:I\.ii.:l p~ssoaJ , 
declaro qua me unifico com essa inf~licid:lde . 

O Se . JosP. .llf.tnr . .t~':.\'0 :- Acoito :> declar:l~lio 
do nobN deputado o o.ssim roti•·a.rei a minha 
NCl&mação. S. E:. u be qu~ n& queo\t\o ela im
po; tos '\u" aqui se te1n >L3"1tado, me aoho lig do 
ao< le!{ltiluos inte1·osses do commorcio de Per
nambu i!O, •l desde que o governo, attentl~n.lo 
ás reclamações justissin)as por elle feil!ls ada
ptou " idéu do UtUil tnxo. uniforme I'""" tod~ 
as pro ;incias. n ão houve, niio podi:l mesmo 
ha~cr p~ra mim a mono•• infelicidado, pois 
n ão c~gito do glorias que poss&nl advit·-mc 
quando mestro•mo, apono.s, eulicito 110 cumtli"Í
mento do meu dever . IJ: tanta é n ainoorid~de 
com que mo manifesto, que confesso : re j ubilo· 
me com o s-o.-erno, dou pa.t·aberiS a S. F.x. o Sr. 
presid··nte do conselho por tGr feito preponde· 
ror, fino.Jmcnto, no •eio d& commiasiio de orç.a
meato ~ sua opinião da igual-.lode da ta:sca, como 
S. Ex. desde o primeiro dis ho>vio. m cmi!e;;
t&do. 

Si terrho o Olll\leuh·o de mostrar aos meus 
CODSti tuintes,. á minhs pl'OVinois ~QG mo ào
dico de coração a tudo qu~nto legttima.meute 
l hes inter essa, não p rocuro 1llzer crer na pro
Yi.l).ci>< que seja ea o i otluenciádor doo actos do 
governo, pois oste deliber.>. -como en tende, ins
pirando--se nos alto• interesaes p)lblicos. 

Niio ~5piro a glorio. ,;c rebocar o govcrno,
Mitlll <:()<L<O não presto-me a ser rebocado por 
guv~ruo alguw,falt~ndo o. ~agrados compro:ni:'l
~01 9ue tenl>a cOll tl'llbido. 

V. IV.- 33 

. Não qucra tliscuLir, não d iscutirei absolnto.
mentCI qnostões de prioridade Il!l.S medidas b3no-
ficM :i minha provincia, contentando-mo com o. 
colbb~r:>.ção OO$Cilrl\ que e !las me ten ham me
recido . O paiz iriteh·o, _n provi nem s~bcm o 
muito pouco que tenho feito, embo~a mai• Hilo 
pudesse fo.zcr, n"l quesl.i:o <los Íl1l!'Oltos inconsti
t uciOnaes ; contento·mCI co:n o juizo quo lcnho.m 
f!Jrmndo <lo meu proccdimcnt1, sem ta c preoe-· 
capar c.om essa. m~•qllinh&qnestllo de prioridade, 
pou s6 dl!liejo poda•· "oompanb.lr · os meu• ecl
leg.•s no decidido emp··nho com qne c uram de• 
ne.qocios tia noss:t proV"ineia. 

E a prova de qua não é out,·o o sen timanto 
<J.UO ~o in2pira e domiM, 6 que niuda uma v•~ 
mnnltesto o rnen co.n te 'ltam9nto po? vo1~ osts.be
leeirla a. igúld, do do imposto pnra todas as prO:. 
vincias, e &prol•e!to a ~ccasiiío po.c·a dar pa
tabon• ao hour...Jo Sr. pr""'ident~ do oous, Jho 
por ter feito preponderar o. suo idéa,liber~nd~ 
as<im as p;-vvin cb:s da. iníqua desigunldade de 
o.uc est:wam amca<;,1dns a. vigorar a. p~imúr& 
~~ L'l.: n.da off'e1·ec i~:l. pela commís?.ão tle or~
mento. 

O SR. !1Ío::n·.1Noox r eq ue•· a obtom Ullla 
u: gencia POl' cin.co min11tos po.•·a. n:. "'l.'lsio 
segG!nti! tt·ot.~r de. uegoc<o da suo. provi ncia. 

Os .. ~. ~~:a.·quinio d o S o u;;::Q.: 
L'so d& pnls.vr il. que V. Es:. aca.b& de conceder
me p:cra lhe dirigir um pedicio : 

Na. sessão da 6 do Junho des !e nn no veiu a 
mes~ um parecer da commil;são tlc couuncrcio 
ind11stri~ e art ca concluindo pele. apresenl:l1•ão 
d o u m proj~cto con cebido neste~ ' termos : 

Art. i .• Fic:l ~dop!lldo o contrato approvtulo 
p~lo governo para a IJ:l.~egnçil? coste1.rs. per,:
nalnhucana, n que s~ refer-e o (llcerct.o u. 8i25 
A, de 2S da 1\f;: io de 1881. 

.Art. 2.• Fica !" revogadas as disposi~.ões em 
conh·ario. 
s~~a d~s so.~ slle> da cou:mie, ilo, em 5 do .Ju

llltode J8'l2. - Barà " rlo Gua!.y.- Felicio do• 
Santos. 

..-\tê no pre •entl} n;io mo cons~a. qu) cato pro
jedo lenha tido ~nd;~mcnlo algum, e por isso 
l'O!JO a V. ~x: . que·sc dif,'Lle dal-o par.\ :t -ordorn 
do dia, collocnndO·O e:n Ioga!' util, de modo 'JIIO 
puosa ~er 1li •cutitlo e "J'prov-ado aiud:. ne•ta 
oosaão, que eai:Í a Jind~r. 

Si a nav(!gaç:'lo feita pela companhia pc~n~m
buc.:~na iutcrqs!J:LS!e somente :i proviliCJ~ uc 
Pern:ullbUeo t:uvn nilo -incommocl;lsse a V. Ex. 
com o p edido que a ··abode fa•er, 

Tenho a. maior estima Q afl~,iç:'io :i p roviecin 
de Pern:llnlJuco, fa.Qo os 1nais · ardentes votos 
pelo seu en1p·andccimeneo e pro~perid;tdc; ma.:; 
vejo-a tão dignamentQ representada ocsto. c&s2, 
que ccrt•mento não pr&cis~ do mon fr~co <>u
:rilio (nao apoiados) ; quando _preci sar do meo 
~oto, certo que não lh'o re;.-nsarci. . 

A navcg:o.ção cost.eira feitn pelo. COJUplnh~a 
pcrnambuco.n .. i ntotess"' lambem g randem•nl.t> 
a outras provincia.s limitrophes. e en tre ellas . 
aqtiella ~ que e u tenho a honr:~ de rcpresent:u·. 
Os p9rtos da capi l._l ,de :Maca.u e :Moaso:ó, do Rio 
Gran de do Norte, ~ão .fr:qu~nt:J.dos pelos vapo
res d •qu'.'llo.companliia,c <i p<>r ·clles que '"· f u 
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a m:~.ior-p~rte àa irnporta~A:o e da exportaç.l'io de : r:uncnta·. desprovido e no maior estrulo de mi
•ninha provinda, ~. pois, V. EI. comp•'chGndo 1' seria, se.ndo trii.mpa~tado par:< o Brazil per 
quanta razão tenho para fazer o pedi !o, que esmola P ' lo comm:tnda!Íw d > um~ frag-,,ta 
espero V. Ex. attcn lerá. inglcza. Mais t •rdc foi ·domittido po;· nfLo ser 
Com~ estou com a polavra e não tenho oecu- buzileiro, clevcndo V. Rx. Mtar que em 1824 

pado n ~ttençrro da cast nos trcs p:i.ueiros tinh> elle jul'aào a noua Constitmç:io. NestM 
quartos <le hora, como permittc a r.)gimonto, condições lutou durante cinco annas para N
julgo cumprir ain.la um àevor, dando conheci· bavet• o seu Jogar ; foi rea•lm1ttiilo e conli

. mento s cusa de um teleg•·~"""'' 9.uo hontom nuou a p1•eota~ o• ser,cíços que constam •lo um~ 
recebi de um honrado e muito esetwado com- l ong:l e:tposição. que vem apoinda GW mllitos G 
mer~iante tla praça do Recife. · va!ios~s documentas. E11 não qtte:o c.onsar a 

O telegr~mma duo se;ruintq : attenção.da camora· eom ·asa~ leitura, mas niio 
« Peço sua intervenção em favor .(e.'lsn causa posso déil<ar d~ ler :1lguns do.; Mtestados quo 

(interesse~ cJmmereines) .. Opponha-se a que fo'rarn d:tdos a esw ongenheirn, <m tm outro• pêlo 
façam política ncst1 questão economica do tn- illustrado Visconde do Bom Retiro . (U.) 
teresse vital p1<ra todas u prJvinciM do ·norte, . Ha ainda o att~stadj passa~o relo nos>o dis
que se estã~ queiu!l·lo calll tarifas especiaes. tinct.o colleg:>. emu r particular nmigo; ·o digno 
Qtt<oramos a rev~g:i~iío de todos o• imposte• do ox-in~poctor de l1rt>as o CQloni•oçiio, o i ll~ts~r~ 
consumo, a discrimina<'ão das mat.enas tribu- Dr. Alír~o Chaves, que diz . (U.) 
taveis e a tn:a addicional provisoria, igual Identicos a est.9 t em o velho Rivierc outros 
para todas as provincias.· »- . . . a ttestados. (L 6.) 

Acredi to que nesta cua não h a qQcm pro- E o a.ctual iospecbr de lerras e colonis.,çio, 
tenda far.er política Am um assttmp<o tão im. o meu nobre amigo, o distinctissiruo Dr : Mat•
porta.nt.e como. aquelle a que se refera o tele- j colino Maur:>., Í<?.-lho o• mesmos elogios quo 
gr11-mma, assumpto que já. so tem a respeito tem elle mel' :cido de t<Jdos os chefes com'os 
debatido nmito, e que tanto intcress~ :.o com- quae~ tem servido. · 
mt:~reio da grandG e generosa provinci:L de Por- NGsto.s condiçõc~. porccú2mc qu' ninguem é · 
n&mbuoo. mais digno é rn·,re 'c dor d~ attenção do. podoras 

Entendo tambem que são muito justlls eU- elo E.~tl\do que este pobre velho, que, 's2m for
tendíveis as rechrnações do commorcio da tuna, sol> o reso de 87 nnnos de idade, sobre
praça do Recife, r~cla.ma ções que estou cer.Lo carres·ado de fawilia, hones~ÍI!SÍIIIU, depois de 
encontram todo a f .. vor da parte de&ta cam~ra, 60 Annoo de serviço ao Br~sil, vem pedir ao 
sem distincçi:o de partidos,. menos n~ po.rt<l em corpo legisb.tivo uma pensão ou n ~u.: apo· 
que se pretende a•upliar a tod~s a~ )lNvincias a sentadoria, vista que não tem direito ó. aJ>O
tua. addicion:>.l de 10 •io sobre _o imp>sto de sentàdori~ por ts r >.ido setnpre empregado de 
import:lçã<>. (Apoiados.) · comwissão. Eu •ei que este requerimento de· 

NGillê ponto não estou de •ceürdo. Rovog now- da .••r dirigiclo p rimcir;,mnnte ao y odet• ~-:t· . 
se todos os impostas de imjlortiJ. çiio, decro~dos ~cutwo p~ra este , con~e~9nd ·; a pGns~, ~nVJ.at· 
pelas provinoias, ·acabem-se as · ta1·if~s espe- a ca':'a.ra.; mas peço a lllust'e eommtssaa de 
ciaes; e o commercio de Pernambuco n ão terá pen•ues e .ordenados qne, tendo em att~nçâ:o . 
r .uio .de queixa. Para. is:;o ~sltln d ispostJ, e o• longe• e Hnportau~és " ' r v1ços pre~tndos pot• 
ponho desde já á disposi~ dos nobres depu· ~ste velh_o engenhetro , QS f~ça sa.lten~ na 
ta.dos daquellà província 0 meu voto, com 0 tnform~ç"o com que r emetter o r~quer1ment<1 
qual pódem S!llllp:e cantar para tudo quo nto ao governo o o accmpanh~ destes documentos, 
pr ej udicar os interes,es das outras províncias o ch-:~nando "- a.~tençio do mesmo govel"no yat·., o• 
pal'ticubrmon!c os daquol ta que h uho o. honr a Y!-hosos oervtças pr~lados por e•t• veibo ser-
de representar. (Apoiados.) · Vlda; do Estado. (Apo!Mos.) 

V em á meaa oa segutn\es documentos, que sA:o 
remettidos á. commissão de pensões o orde-O Sr. :Ignacio Martln,;~ :- St', 

pra>iden te. pedi a pala v!'\\ para mandar a mosa. 
u~n requerimento do distineeo e octoganat·io 
engenheiro Carlos Felippe Garç«o .de Ri9itro ; 
e peyo licença a V. Ex. paradiur duas palaVl'as 
o. rcspoito d ,.,e pedido. · . . 

O engenheiro Garção de Rivier,), n quem 
não tenha " honra de ·pessoalment9 conheoet·, 
serve o ,l:lt'a?.il ha 6 0 annas; em 1823 foi elle 
engajada eJU Fra1tça p~ra. vir presta.r serviço~ 
M lll"~zil co:no oapitãa do imperi.;l corpo do 
engenheiros ; chegando aqui, logo . em 1824 foi 
para a Bahia fortificar aquella cidade e olefen
del-a C< ntr.t a inv~são dos portuguezes. E Di 1826 
fui para o. g-uerm de> Sul ood,e .assistiu com dis
lincçiio a Lodos o~ combates. . eé .. quo . no d 3 
Juneal, no rio Uruguay, fo i feii<J prisioneiro c 
con<luzido pa!'ll- BucJ>.os-Ayres; esteve nove 
mez"es uo furte d.e Dolores e s ·) pOde oscap~r 
atruêa!l3.ndo "' doser\os dos P.l.tnpas c a ·cor
dilheira d~ Audes,ebeg;.ndo a Valparai~ intei-

Mdos. · 
Augustos e dignissimos represe11tanles da 

naçO:o .. Carlos FeliJ)pe Garção Rl\'iêre entro~ no 
sorviço. do Hruil, como capitão do im,,crial . 
corpo âe.eogeultei,·o.,, e tu 18 de .f unho d·) 1823; 
po~tani<J ha 59 &JlD.OS que Ídz. parto d 1. grande 
f~ntilia brazilei•·a e que lhe pres\1 os s eus ser
\'iços. 

Rivi<!re eelll 87 annas do idade; é viuvo; 
p~t·<!cu h~ pcuc~• ~nno~ dous filhos que deviam 

. ~er o a.mp,.ro de •~~ velhice e ficou com <lua> 
.filhas so1teiras e outra viuv.1,':1s quMs sustenta, 
s&cdo que não dispõe de bens de fortuna, com 
o pa•·co t'ell<l iruen\u de seu emprego e com a. 
p~nsãa de 75 fr::~ncos menso.c• que rocebc do' 
geverno i mpa•·<al, em vitl:r!o d o c~ntrato q ue 
celebrou em Pari• em i823 com o encar•·egado 
doi negocios do Bruil. 

O •llpplicante e>lá :.ind~ cmproga·lo como 
bngenheiro nuxili"r na i ns_1cctoria gel'lll das 
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tcreJ.s e c?lonisa~ão: poN~rn é provavr~[ r1oP.; 
hrev~ sua td<tde avançad~ lhe ncgar:i as forç:1s 
physt~s c otora~~ ne·cossaria.~ parn. cumpri
mento de suas ol.J.dg:s.çüos. 

Por estes motivos, c ern I"Cm!lnernçn.o dos 
t::eus longos G \~aHosos serviço~~ v·em rogat' aos 
augus~os c dignissimos rcprc<entnntos da 
n<tção se digncn~ <lo conco<lor no supplioantc 
a .. suu n.tloscu ta:Jor1n. ott Untl\ pon~üo c~ínivalen.te, 
pa.t•a. qus Ll0~1 tHtssa.r n.o :~oln•ig-o ;1~1 mi::;.erb. cs 
poucos aHnos do <UII oiistouci:\ quo \hg re
serva. ainda" Uil'in t Pt·ovidcncitl. 

Jnulo o supplicnlllo npt• '"cnta a rcb~%1 dos 
seus pl'indpac~ >Orvi~o~, com docul"'Mtc;·• <[U( 

demons Lr<>m o modo como por clle foram des-
emp~nh:tdpelo 'lu e 1', R. M. · 

mo ~c .fnnctm, ~m Gele Ag-o~to de 1882.
Gados ·Fe!ippc Gm·ç«o Wvidrc. · 

E~'J'Osiçfiu dos J'l'i~tdpacs serviços prestaAos 
pelo engeJ!l,âro Carlos Fclippe Garçon lli
" idrg desde 18 de Ja>tho de 1823 atei Junho 
de 1882 
Carlos F . G. Ri vi ct'c formru:lo na escola po~ 

lytechnica de Frnnç t , (do~. n. i) ex-i• 
t onente do corpo do catnrlo mnior f~~ncoz de
missionario em :1820 (doc. n. 2), foi enga.j:vlo 
em Pariz em 1823 pelo encarregado dos neg-o
cios do Imperio do Bt•núl. o cavo.lllciro Gal'
l'Cit·o ; embarcou Jogo para o. cidade do Rio de 
Janeiro. onde eu trou o(l'ucti v~mente no e:.:ercito 
bruzileíro no t~osto do O(l.piliio elo imperial corpo 
de engenheiros, cnm nntiguiddde de 18 de 
Junho de 1823. (Doc. n. 3 e n. 2 bis.) 

.Jurou a consti tuiçiío om 25 de Março de 1824. 
l<:steve encnrregndo li~ ordens do coronel 

Lo.beaumelle <lo vo.t•il\a obrna na cór!e, e com 
es~e distincto offici"l foi enviado à B~hia., em 
19 de Junho do tll24, :~fim do for tificar asta ci
dade e dcfendol-1\ conb•o. " inva~üo dos portu 
gunes. (doc. n. 4), 

DuL·unte o t~mpu <'Jilo oslovo n~ Bahia foi en
carregado elo divcl'HO~ I.L'.Lbalhos impoi'tantes, 
cttja e>:ccuçit<> lho tuot•ocoram louvou res do 
pNsidentc da [H'•JVÍIIdtl o do go,•et·nadoL' d::.s 
armas (does. nH . 5 o !\). 

Da Bahia, mn H!'~O, !'oi t·cwoYido p:u·~ o Sul, 
enlao thealro dn guot•ra (documento n. 7) e 
e' teve 1111. p1·n.ça da Colonia. do Sacramento, sob 
:\5 ordens du ganora.l "Mauoul .Jorge Rodtigues, 
clesde 22 de Junho :.tô ~3 do Dezembro de 1826, 
e ~bordo da Hertioga, cout<nandante Brown, 
sob o mctndo em chor" do capitt1o ele fragat~ 
heintho Roqno d<t SGnno. Pot•oi\·a, desde 25 
de Dozemb•·o de i820 ató \l do Fevereiro •~c 
1829. (doc. n. 8). . 

Apres~nta. junto documentos 'tU"- attestam de 
s na c?ndncta civil e militar durante esta gue1·ca, 
que provam 20 me '!nO tempo ter elle assistido 
n. todos os cJmbíltcs que tivel.".lm log~;rentào, Q 

pOl: ultimo no de Juncal no rio Uruguay nos 
dias S e 9 de Feverci:·o de 1827, no qual foi 
feito p:·isíoncíro e comluúdo o. Buenos Ayres. 
(Does. ns. 9 e 10.) 

Esteve por nôve mezes no forte de Dolore<, 
tia fron teira coUl os Pampa•, e só conseguiu es
c::~-[>&1', atraves;a ndo Com mil perigos c so:l'ri
mentos os desel'toS dos Pampas e tudo o CO!l

Íinonté s1il-am'·ricano. 

Dnpnis de p~SS-:11' :"t. gJ'.an..Jr. cnrdilhoirft. dos 
Anil~>. chegado a V:~lpn.-.üso,no Chile, uo maior 
estado de miseri:>, foi t•ccebi,Jo :• bordo da ÍL'a• 
gn.La ingle!z:~. R(tn[ler, qu·"!. o Lrn.nsportou pRra. n 
Rio de Jan ~ iL·o. (Doe. n. 10. ) 

Em seguida. foi cmpre;;-ado em 3(1 de Agosto 
de i828 em s erviço> civi<, sob n• o~dc 11 s do ma
rjchal Cordeiro c dos intcn<lcnto: •l' policia. 
Luiz Paulo de At·aujo Bllstos, c ,\ntonio An
gnsto Monteiro ~ pot• elles c~lH~:tt•rcga io da. 
dire~~.ão o iuspor.çào get•al das obra< pnhli~'" 
do. côrLe até Jullho d • 18:31. (Doc·s. ns. H o i:t 
e i2 bis ) 

Ent~utanto •·m 17 de Fevc,·eiro de 182\l foi 
·promovido a sargonto-mór do impedal cot·po de 
eng3nheiros. .Sargento-mór g raduado . ( Drc. 
n. 13.) 

Foi nomeado cavalheiro d~ ot·dem de Christo 
em "iovemb:•o de iH:30. (Doc. n. 14.) 

Em Junho de ü l31. foi deurittido do serviço 
como estrans-eiro, apazat· de tet• servido no 
exercito durante a gu"rra da indcpeudottci" o 
ter feito uma .campanha em serviço elo BrnziL 
Por muito tem~o representou, por6m sntuprr. 
dehalde, contra ~quebra do scn contr.1~o, ale 
q ne fmaimente em 23 de Setembro do Hl:37 foi 
reintegrado pnra completar o temp~ o•li~ulu<lo 
no ~eu c.ontr!\to, e, a."ltisfeitn csb cl:t llf.\lnln. 0111 
1839 começou a racebet· :~. pens:1o monsnl<l•; 75 
francos. 

Dur~nte este tempo e tll~SillO lln1es ~111 1836 
foi emprcgn.do nos obras publicas da tn•ovinciu. 
do Rio de Janeiro como m~mhro da diroctorin 
das músmns obr~> e succe&sivatnento chefe <lo 
diversos districtos, sendo sempre nomendo para 
districtos onde se deviam executar ns obr3s de 
maior difficuldade ; foi assim quo em !838 foi 
encarregodo de cr.~·anizar o projocto <1~ uma 
estrado p1ra carros de Can tagallo i .Macahé. 

O pt·ojecto concluído foi llpproYado polo. <li~ 
1'ectoria das obt•as e pelo pre•idontc da pro
vi ncin. o E~n. St~. Paulino ,Tos é Soares de 
Souza, e a. estrads con3L<'UÍda pot• decreto da. 
assernbléa provincial, sendo C. Riviort•c encat•
rcg-ado das ob•·as (does. ns. i5 c 16 ) 

Foi no anno de 18842 que Rivierre deu 
começo :i. consteucção da eslt·a<la nova do Ft•tl.
goso até Pe tropolis, na sena da Estr~lla (doe~. 
n,. 17, iB c 19 bis.) · 

!:'oi no anm dê i843 que foi nomeado polo 
president~ da. provincia João Caldns Vianna, 
membro da commissão encarrGgada dos tra
balhos de lcva.ntamento da pllni.tJ. e nivella
mento do t,rrande canal de C:1mpos a. Macahé 
(doc. u. :LQ.) Além dês!~• imp01·k'1.ll\es obt•ns, C. 
Ri vi erre executou "" p'rovi ncia <lo Rio de .Ja
neiro muit-c\S outl'ns, (~uja list~. set•ia rl ;~m1siada
m'nte longa para ser ap1'esentada (does. ns. 
Hl bis e 2G.) 

Foi no a.nno ele 1842 que a. convite da il'ruan
dudc dG Noss~ Senhora da Gloria, organizou e 
l'emetteu .:i, mesma confraria a plantiO. da igreja 
coutruida na praça Dtlque de Caxias (<loc. 
rl. w~ · 

Em iB54 foi nomeado eng enheiro <las obr>S 
d~ Santa Ca•o r!o Miser'.ccrdia, do hospício de 
Pedro li, o do> comit·,.·io .. de S. João B:<ptist;~ 
e S. Francisco do Caju. sendo provcd~r a 
Marquez de P..nnâ (does. ns. 21 b 22) 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01 /2015 00:40+ Página 6 de 61 

260 Sessúo em 30 de Agosto de 1882 
=====================·· 

- As plantas :>presentadas por RivierN, for:>.m 
apptov~d•• o· postas em e:.:ecução nos àoua ce
miterios. (Doc. n. 22.) 

Em 1855, acn<lo ministro <lo ilnpcl'Ío o E,;;nL 
Sz·. L1liz Pe>dmira do Co\lto Ferraz, introduziu 
n& córto o systom,. de c~lçamento nas r11as por 
paralleli pipcdos com o gr~nito br.izileil·o. (Doe: 
B, 36). · 

Em 1857, íoi Mmeo.do pelo gove~no imperial, 
ill.spQctor geral das medições e dcm~rrações de· 
tnr•s publicas, na provincia de Santa Cnt!la· 
rina~ e mediu. j) demarcou o pfimeiro terl"itorio 
entre os ri~s It"j:lhyass•.i e ltajahyrneri.rn, 'onde 
•stá .. as-o;·a estabelecida a colD!>i.l Itajahy. 
(Doc. ns. 23 e 24. 

E:u 185D, mediu c don.a~cou o '2.o territorio 
na. mc.sma provincia1 c. foi :n•;stc 2.:) \erúto rio 
q,uz foi estuiJclac.ida :1. cvlonia. Priacipe D. Pc
dN. jhojo •·e·midaa <I' ltn}<hy. (Doo. na. 23 e 24 

No·~~onno de i8GO foi noa>c~du c:tg~nheiro da 
pro1•incia do Pani, pm·:>. ahi pres~ar os sot·viços 
~e sua profissão, ~ondo pre<idento da mesmo. 
pi"OYirlcia. o Exm. Sr. cor;selheito Aagolo 
Thomaz do Amaral. (Doc. ns. 25 o 213.) 

Em 1~66 foi nameaclo par:> coadjuyar a in
spocçii:o das ob1•as publicu da côr~o. nos tra
btclhos de triangnla.ç~o do municipio neutro, e 
nos tra!.nlho:;; topogr:\pb.ieoe do leYJ.ntam:mto 
da.Jlbnta ·do• ma.nm1ciae;. (Doe. m. 27 e 28.) 

Êm 31 ele julho de 1Sc19 fui nom·~ado membro 
da commíss:io exnmimdor~~o dos candidat~s ao 
IÍ\alo de agrimensor. (Doc. n, 29.) 

Em 1869 foi nomeado intol'i=ente, ín
iipector g et•al da illumi)l ção :i ;t a~ da cidade 
do Rio de Janeiro. (Doe. n. 2!J •. bi~.) 

Em SO de Março de 1870 foi nomeado membr0 
ob commi~aão de registro g.Jral e estatistic~o 
da& terras publicas e possuid3s, sendo chefe d2. 
m~sma, o E>:m. Sr. conselheiro Eernal'do Au
~usio N:tscentea de A.z11.mbuja. Doc. n. 30.). 

Ficou nesta commissão nte Fevereiro do 
1876, época em que foi cNada a inspeCtot·Ü> 
gera.l das terras e colonisaç11o, onde foi empre
gado como en~en~eiro a.u::riliar e eantinú ainda. 
hoje no mesmo emprego. (Does. ns, 31 c 32, 
35 e 36.) 

Deado i\Iarço de 1870, os maii important3s 
tra.balhos executados oor Riviere foram os se-
~uintes .! • . 

L o Mappa tof>Ogr~phico de uma parte da 
provincia de S. Paulo, . compreh~ndendo as 
terras devolutas mediaas e Mmarcadaa desde 
1854 na comorca do Ignape e em pa•·te d .. 
comarc~ d~~o ca;d tal. . · 

·2. o Uappa de ·uma parte da província de 
Santo Oatb.o.rin.a, comprehendcn.do ~6 comarcas 
do liLtoral, com todas as eolonias creadas desde 
i854, assim como às tel'ras publicas medidae c · 
demarcadas adj•conles ás m".sm'ts coloni~s. 

3.' Mappa to;,ographico de parto da pro
viu cio. do P:u·an:\. compt•clwndendo os t ·rri
tol'.ioo medidos e demarcaduB desde 1854. assim 
eotnO todas as coloni•s e• tabelecida• até 1876. 

4. • Mappa da província do Etnit·im-Santo 
coínprehendendo os terl·iwrios medidos e de
inà'rcatlos desd~ 1854, ""sim ·cor!lo tooas as co
~!l!a.se·staõ~1i!cid2s at<i 187~ ,r. muitas posses 
legttulttll:ltlll' t fu.z~nchs r~áltdàd&s. 

Elltes quatro mappas organizados por Riviere 
foram successivamente litbogr:~phados e puiJli
cados por ordem do góvcrllo: o primeiro em 
i872, o s egundo em 1874, o tet•ccirã em 1876 e 
o quarto em 1878. 

Ri~iere corittmi~ os seu• traOO.lhos technicos, 
occu;Jado principnln1ente com .o regis_tro geral 
das tcr.ros Jlo"'-'uidas jlOI' 'lualquer tttulo, por 
ello começado em i878. por ordem do inspector 
geral d;s t:m·as o colonizaçlio. (Documento 
ll. 34) .-Carlos Felippe GarçtZo Rivtirq. 

ReÍaçiio das p~ssoa.s gue passaram e assigna-
•·am os atlestados dns bons .<erniço .• westa
dos tJor Carlos F'elippe Garçiio Rioi~r~; 
desde'Jo;mko d~ 1833 ate hwho de 1882. · 

Do~umentos ns·. 4. 5 e 6. Victor L•mrenço 
Lahe"u'nelle.-Coronel do imperial corp~ de 
~ngenheiJ.·vs . 

Doe• . ns. '.J e i O. M:~.noel Jo~ge Rodri
gues.-ll'larochal de campo. 

Doe. n. 8. Jacinthn Roque d:t Senna P0-
reira .-C~pitiio de f•ag-:~ta. · 

Doc. n. 11. ·l?re>ncisco Cot•dcil·o d2. Silva. 
Torres. -Brigadeüo gra:iuad~. 

Doc. n. 12. Luiz P"nlo da Araujo Basto•. 
Intendente da polici~. 

Does. ns.. ifi e 16, De. Paulino José Soa
res· de S0t1za.-Visconde r1a Ur:1gu~y. 

Does. ns . 36 o 23. Conselheiro Luiz Pe
dreiro. d,, Couto Fer1·az. - Visconde de Bom 
Re~irc. 

Doc. n. 19. Dr. João Ca.!daa Vianna~ 
Presidente .da proYincí~ do Rio de Jan··iro. · 

Does. ns. 21 Q 22. ConsQlheiro Henrique 
Hermoto Carneiro Leiio. - Marquez do 1':1-
raná. · 

Doc.n.i9 bis.Conse!heiro José Maria da Silva. 
P:wanhos.-Vi~co!Yle do Rio B:·anco. 

Doe . n. 24. Conselheiro B~rnardo Augualo 
Nascentes d .~ .Aza;ubnja. 

Does. ns.30 e 3l. Conselhe!roJose Fernandes 
da Co>~ ta Pe1·eira. 

Doe~. ns.25 o 26. Conaeihsiro Angelo ~hom .. z 
do Am;~Nl. 

Doc. n.32. Dr. Alf,•edo Ród1·iguesF.Chave•. 
-Inspectoc· g eral das terrai o cobnisação. 

Doe. n. 35. Gonselheito Mal'Lllu Francisco 
de Andr.da. 

Does. na. Z7 c 28. Dr. Antonio Maria de 
Oliveira Bulhões. · . 

Doe. n. 17. Con~elheiro Aureli~llo de Souza · 
~ OliYeir,, Coutii~ho, 

Doe. n. 18. · Conselbeiro Candido Baptista de 
Oliv~ira. 

Doc. n. 24 bis. Manoel . Maria d e Car-
valho. . 

Doc. n. 12 bis. Antonio· Augnsto Monteit·o 
de Bo.rros .-In.cendente d<> policia. 

O Visconde ele B~xu Retiro, do coMellio 
de Su~. Magest~d~ o l tnp~r.ldor e seu cozise· 
lheiro de estaàv, Senador e Granda do Imperio, 
Gentil Home;u da. Imperial Garoara, e te., et~, . 

Attesto que o· Sr. engenheiro' Ca.rlos Felippc 
Garção Riviêre é dígno do múo~. apreçn, ·ll de 
esp·ccia.l consideração, já pelos serviÇlls. que 
tom presto~ dó M Bl"D.Zil, he. m:ai a .de 6•J I!.IlliOlí, 
jd jlor 9U!I9 tftt~lid~dêe, com& simph~r pMtictr-
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la.r a chefo do familia, que se esmaroo. em 
edacat· por modo ~~emplar. 

Conheço...., pess ,a]mente-o mesmo "-enhoi' 
desde o anno de 1846, em que servi na presi
deneia da pt•ovincia do Rio de Janeiro, onde 
fui incu.robido de irnpol't u:1tissima.s obrM:;~ que 
levou a effeito, distinguindo-se semp~ · por não 
vulgar intelligcneia, incontestavcl aptidão c 
proceder honestlssimo, não só nessas, como 
tambem em outras e ns s diversas commissõcs. 
que, no eÀercicio d·~ sua. profi~sJ:o teve ~ cargo, 
durante o tempo e;n q 11e fui ministro e secre
tario de estado dos negocias do imperio. 

Julgo-o, pot· isso,_ merecedor d<t a.ttenção e 
benevolencia do · gpverno imped ·11 ; ·~ pOL' tier .. 
me p·edido os te o. ttostado d:J. verdo.de do 'l uo 
t!.cima refiro nenhullla ú.uvid• tive em passai-o, 
a·saignal-o e s>llal-o com o sinetJ das àJ'm•s 
de que u•o. 
· Rio de Janeiro, 30 de Març) d~ 1882.-Vis

co,.,.de de,Bom Ret iro. 
.Attesto qu9 o S1··: engenheiro Carlo' J?elipps 

Garção Rivicrc e>:crcca ,,.~ inspoctori> ger .• ! 
das terras e coloaisação, dure~nte o tempo que 
me foi p 2t·mittido <lirigir ac1uelh rep.ll'ti ção, o 
cargo de auxiliar technico com inteUigencia c 
zelo digJtos do mais consciencioso luavor. 

Rio de Janeiro, 11 de Mar9o de 1882. -,.!1-
(redo C naves. 

=================== 
O Srr. Josli l\I.\IU.!.lHW : -- Eu não cslnu cen

SUl'ando, pelo contrariG, estou rle acctkdo com 
V. E:.:. 

O SR. Axroxw P1~ro ' -Peço, pois, a V. E:<., 
Sr. pr.>sidente, qne ponha esse projecto n~ or
d_cm do dia, 13tn altiu'a em que pass~ •er discu
tido. 

O Sn. PR.EsiDE:->TE :-O pedido do nobre de
putado se rã a.ttendid n. 

. O s~< Araujo Pinho; -Pego 
a V. Ex. qua consulta "c>mau sobt•e si ma 
concede UO.l'\ argen.::.ia ·na seas:io da sex.t.a feira 
para tc·atar de mgocio3 .relativ.os :i. provincb 
da. Bahia. · 

Cons.tH!ld::t..· :J. camo.ra•coneech~u n. m·gencit 
pedi,la. 

O Sr. -~ristides Spiuola:-Sr. 
presidante, 'luando se tratou perante a :l• com
mio;são de inque,·ito d~ elú~ilo do i3o districto 
ch provi11ci~ da Bahü, alfit•moi qas o juiz 
manicipa.l-dos termos l'eunidos,quc constituem a 
comarca de Carinh.nha, Dr. ·C a tão Guerreh·o 
de C,stt•o, tendo feito o alistamento eleitoral na 
f~lta do juiz propú~tado, o havia enchido de 
phosphoro.<. 

Não 11nd·~ "s.presenta.r 1ogo uma certidão au
thenti~ que provasse a. minha allogaçí.ío. 
Apresentei,. por~'n, uma. c >rtidiio, dato.da de -1 

O Sr. A:nto•do.Pi.n.Lo: -S•·· pre- de Novembro, pàra proV'ar q<le to<bs os papeis, 
•idênt.e, não venho occup:1r por muito tempo relativcs a.o ali3ta.tnento do. comarca, a.oha.vu.ra- · 
a ;lttenção da oasa; venho apenas fazer um.t se em P'l<Ü3r do ,., ferido juiz. Manifesto. era 
reclamação muito just·c c muit> fund:.ida. a iUeg2.!idade. 

Ha cinco mezes s?guramente que faz parto Despaciui.dos os requerimentos deviam bai;s;at• 
da. ordem. do dio1 o pcojecto para o prolonga- a cat'to~io para que o registro tivesse a devida. 
mento da.e::~tl'.ad;L de ferro- de R5.turitP.. Atê publioidarle, e podGssGnlS.S paL"tes interpor, em 
hoje eate proj .,c to não pôde atr:>vessar a 2> dis• Lempo, 08 recut·sos a c1 ue Livess~m direito. 
cuasiio; pl'imoiramente porque é collocado Faltou ::o alistame:1lo da comarca a necessari'-' 
•empre em ultimo log->r na ordem do dia, em publicidade, con.dição ess~necial para a sua va
qegundo lognr porq uo ~>s vezeo é •·etira.do da üdade. 
ordem do dia., nestas constant-Js O!Scilações em Vehho hoj~ apr-esentar uma cet~~idão passada, 
que e!la està sempt·e, de sorfe que não se póde em te~mos que merecem fé, pelo escrivão com
ainda concluir esta discussão. · petente, a qual prova. que naquella . eomarc~ 

V. ElL. compreheude que si ao go_verno 0 à f.•ram alistados perto de cem phosphoYOS, quasi 
mesa pouco importa o anhmen~o d ·ste pro-
jecto, a nós re~rcseutant~s da provincia cor;·c todos nas pa.i'ochbs de Sanh Maria e de Santa 
o dever de pugnar pelos interesses de nossos Anlll~ dos Bre,'o·, · 
committ'ntes. A lei eleitorll.l mw.t.o Rigorosa, como sabe a 

Est ... oscilação da ordem do cüa. ~ o. cO.u'a eo.mara, na axigsncia d~ prov>. dê ronh, pre
unica da este~ilidade de nossns tt•a.b~lhos, p~r· serevJu expl'essunente qlÍ.e os unicos imposto~ 
que nunéa se esgota uma. ma teria. Eu sei que que podiam servir p'l.ra. -essa pt'Ov~ sol'iam os 
o pr<1i e c to não pass~ri, mas ao menos os depu- de índustria ou profiss:.o e os b>S.c>ados sobro 
tados da prodncia do Ceará curap~irão o ••u o valor loct.tivo do immovel rural ou urbano. 
dever; falla.ndo sobre a matoria. Nenhum outro imposto, repetiu o legi•ladot•, 

·o Sa. PRESIDENTE;- O pt·ojecto est:i na or- pOde ser admittido para provo r a renda exigidn. 
dem &o dia.. nara a inscripção eleitoral. . . 

o Sa. ANToNIO Pll-;T0 '.:__:JI-Lu em Jogar em l A juris~rudencia ~rmou ~ douttina a: qu~ 
o blão do 1m posto d.> 1ndu•tl'l> ou profissao so 

que não póde ser discutido. . poderia constituir prova, acompanhado de do-
O Sa .. JÓsÉ M,\.lUAN,;a d~ uto apar te. cumcntos <ltle justificassem a impo -tancia. do 
O SPi. ANTONIO·PtNTO :-Nósn&ovimosaqui fundo capital ou social do roquet•en:te, ~ 

sómente . para fazer rethorica, n1as. pat·a tratar infer~or a 3:400$000. . _ . . . , 
dos melhoramentos das no,sas prov.rncias; _e o Fot a doutrtna acetta.pel~ Jlll< de dtretto ~a 
nobrB deputado qu• se interess:> tanto pillos outrl\ .. comar~ do i3° dtSirtc~o, na qual nfiO 
rlegocios da sua provincia, nã1 ~eve censur~r I foi ahstado c1dadão algum· qn-; fun~:;mentassQ 
~ue eu faça D mesmo; em relaçao a provmcH< o· seu_ requerimento eom· tlllão do Iillposto, a 
~~~ r~~~ . 
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A certidM, que vou mandar amesa, prova 
que o jui• q1le julg-ou o nlis tamonto clcitOl'~l 
de Carmhanha, Dr. C~tão Guerreiro de Cash'o, 
infringiu evideu temente a lei de \J de hMito 
em seus pontos cardeaes, fals ~ou o alistamento, 
:ulmillindo, como pt·ova de reud~~o, t ;lõcs cio 
imposto de industria e profiS>ão, """' outm 
prova-, talões. do impost·J provincial de l'~ ' 
morh para o consllmmo, ta2ões do imposto 
sobre e.~piritós fottas, de ta"a municipil solJ••c 
barca:=;, cobradil. nn.. provinc:ia d ~ 11ina.s. 

EsLJ juiz· adruitt.iu talões viciados, ch.cios 
de enlt·e!inhàs e rasuras, não "ttendendo nem 
a naturez~ <lo imposto, como acabo de dize1·, 
nem ao tempo em que foi elfect~ado o paga· 
mento. · · 

Da me~ma certid~o cons~ ~lle foram dispen
sados d~\ p ('QYá de r~nda funcc1onarios in te-rino':;l 
não incluidos no numero dos · n1encionaàos na 
lei, como professores substitrrtos. Foram inde
f~rido> os requerim~nto~ de alguns eída<lão8 
que &pros~ntal·am pro~·a.s iguães 11. outt-os que 
foram incluídos no ragistrJ --o qne é mais uma 
prova da parcialidade. do juiz_ Dever:l elle fica? 
lmpune, quando a lei eleitorar confiou os ·mais 
importantes actos :i magis~t·atura '1. .• 

0 SR. PRESIDENTE :"-Observo a V. Ex. <J..Ua 
p:.r~ fundamentar um ro'luerim~n to ó pre01so 
obter urgench. 

O 813.. ARlSTlDES SP!NOLA :-Vou conclail·. 
Sendo· a certidão que vou ma.rida.r i mesa prova 
evid.ente de que o juiz que julgou o alistamen
to eleitoral de C:1rinhaaha infringiu a lei de 9 
de J.1neiro e desprezou as racommen.daçõ~• 
do governo, requeiro q uc a mesma seja envia
da, olepois de p11blicada no Díario .Otfi.cia~, ao 
Sr. ministro da justiça. -para. manda'!' proceder 
contra. essejuiz, como !\ir de direito. 

Ylllll ã mesa, é ltdo, apoiado, e posto em dis
cussão e adiado poz· te L' pedido ~ pala1•ra o Sr. 
Cantão o seguinte 

Requeiro que a. ce1·tidão relati1•a ao alista
mento ,eleitot•al da. comarca d~ Ca.rinhauha 
provin?ia. da Bahia, seja emdnd1 ao minísteri~ 

. d.~ ;u~hç~ l'"ra que este m:ll).~~ procedet· conl.l'a 
os ]Utzes que n~ m~smo fancclonararu na fcirm~ 
ch lei. · ' · 

do imposto, a impOl't:>ncia deste, -a data do pa~ 
gamento, e qunlq uor yicio, ou emenda., que: 
encontrar nó t>.lão. 

2.• Qua2s os que r~qrrereram com talão de 
impo•tos, e "nlio fo~arn deferidos, declarando 
igu.Jmente qual a q11alida.de do irnp<Jsto, a. 
im?Or-ta.ncin 1 data do pagamento, o ex.m•cic.io e 
vici?s rl? talão, e o motivo por que foram indo~ 
ferido<. 

S.o Qua0s os que fore<ll alistados eleitm•cs 
pOl' sarem jurCLdos, verea.dorés e juizos de po.~ 
dech.randc q'lal,o anno da revisão dos jrrraM.l, 
qual o qll&triennio dos veroadoros n jnizas de 
pa.z, o município daquellcs, e o clist,oicto 
destes. · 

4.o Si fJram alistadas como el ehores, j ur;:tdr~s, 
. vereadores e juizes de paz de Lnunicipio e dis
tricto estranhos â comarca, e quaes fvr"m O$ 
alistados. 

I). o Qu~e• os que sondo j uro.dos, vereado1·es o 
juizes de paz, foram indeferidos, o" deixa.ram 
de se~ alistados, e o m'tivo por qu~ não fora.m 
attendidos. 

6.• Fina.lmeuLe, quaes o• cidadãos que foram 
alistados el•1itorcs por outro qualquer meio da 
prova. do rend!l. a não ser por teram sido .ill· 
rados, vereadores, juizes ele pat., e por talão 
de imposto, declarando em que consistiu a 
prova da rend> allegada, a sua n1>tuxeoo. 0 im
portanda, tudo m1 Let•mos que façam fé. 

O supplicante pede a V. S. deferimento.
E. R. M.- Se&ast iaQ Al•es Catv.le. 

Certifique .-Carinhanha, 2 de .Maio de 1882. 
-Moreira de Oaslr-o. . 

Cyro Ladisla.u flm·ges, seg11ndo tabellião, 
esc1·ivão do civel e da presidencia de se~·ventia 
vit1licia por Sua Magestade Imperador o Sr. 
D. Pedro TI, a. CJ.Uom Deus Guarde, Official·do 
registro geral das hypo~hecas desta. comarca, 
por designação do excellemiss:mo Sr. prosi
dente d~ provinci~ , e escrivão das execuções 
crimina~s e do jury por nome~ção do s~. Dr. 
juiz de direito da comarca.. 

Em cumprimento da J>etição retro e despacho 
nella exarado: · · 

CGrtífiço que, revendo todos os papeis rels.tivos 
,.o ali~L~~omen.Lo eleitoral desta comarca, pa.•s~ a 
sati~faze1· aos item da masma pela fórma se
guint@: 

Quanto ao primeit•o fotam alistados eleitores 
neste municipío e paro chia de S. José de Cari
nhanh<> em ·consequencia de talões q11e apre-
s~ntaranl os seguintes : · . 

RoqUe Femandes da O unha com o talão do 
e:<et-cicio de iSSO a. 1881, do imposto de indus

oocuMENTOs A QU:il SE RllPERl!l O REQUERlMENTO tria O profissão, U;J. import:>ncia de i~, da 
ACmA suo. ~anda de coreae•, com data de 28 de De

zembro de 1880. 

S. R.- Sala das ·sessões, 30 d ~ Agosto de 
1882.- A'·islídc.• Spinota. 

lllm. ~r. ·Dr: juiz de dil·eito da comarca. _ ThiaiJoPe•·eira da Rocha com o taliio.do ex
Sehaotüi<> Ah·es Catulé, cidadão brazileíro ercicío de 1880 a 1881, de industriá e profissão, 

-·•·esidente nesta vil!~, !)recisa, ã bem de.jusliç; na importancia de i2$de sua renda de éereaes, 
~ verdade, que V. S. ordene ao escr~vão do datado dê 25 de Out~bro de 1830, asoignado 
Jury deste L.ermo, que re.vendo os p l pets reJa- pelo collecto;: c escrivão, ~m vício algum. 
tivos ~o a.bs~mento eleltOl'al desta coroare~ , Joaguim. Ribeiro da Siloa Cl1apadeíro com 
os quaes se acham em seu po,ler, lhe eertl- · quatro talões sendo dous do e:s:ercieio de 1879 
fi.qf~ ' . _ . ·';'- 1880,_ e doua do e:;ercicio de iSSO a ~88!, de 
~ : ~uaes os C!_dadaos: qu~ foram nhstados mduatr>a e profi~são, s ' ndo os d~11s prunerros, 

e elto~ e~ c,om talao de . unvosto, dechrando o · d~ 13$500, e o outro de i0$4.00, e os dous 
e:o.erctczo " que p~rlence o blà:o, a qualtdade ultimos de :lO$ cadll. um, passado; os primeiros 
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P.m 2R de Junho dG 1.880, e o• uitím.,. em 26 de 
()utubro do dito anao,assignados pelo collector e 
es~t·ivão 1 sem vicio. · 

Lu i~ Pereira dos Santos com tahio do e~er
cicio de 1879-1880, imposto sobre industri~ 
e profissão. na importancia de seis mil reis, 
proveniente de sua verida de cereaes, passado 
em 3 de Junho de 1880, talão n. 13, di.z a !ls. 
sen\. a:,er o numero dellaa, assignado pelo 
collector e eserivão. 

Epimacho Marques RodrigUes eom.dous ta
lõa; um do exercício de i9 a 81, e outro de Sí) a 
81, ~mbos so~re o imposto de industria e pro
nsslío, provemente de sua rend~, sendo o pri
meiro de 6$, e outr.J de 18$. aquelle passado 
a 4 .de Março de. iSSO, e este a 26 de Outubro 
do mesmo annc, assignado pelo collector e .es
crivão, sem vicio algum. 

Antonio Alue• de Oar~a ll.o com talão de 
1878 a. 187\J, impostos so~;e uenda de espirito 
o(rte o 3 °/o addidona~s. na importancia de 
i0$306, pa.!sado em 21 de Junho de 1879 
aseigno.do pelo es~rivão c colleckr, aem 'VÍcio. 

F.;ram alistado> eléiloree no munidpio de 
Santa Maria da Victoria, parochias do m2smo 
nome,_ e de S 'nt~ Anna dos Brejos em conse
quertCl& de talões 11ue apresent~ram os seguin-
tes: · 

l'~rlro da O os ta Athaicle com talão do e:.:
ercicio de 79-80; o tallio e de taxa de es~rauos, 
impresso e no corpo diz que pagou de imposto 
de industria e p1·ofbão na. iruportancia de 6;l, 
p.sssdo. a 16 de Outubro de 1879, ••signado 
somente )>elo collector Floriano ; o t~lão diz 
;\ fls. sem dizer o numero della. 

Pedro M e!chiades de Lauredo com tr~s 
talõca do exercício de 80, imposto sobre rez 
morta. para o consumo, na imr)ortanda do· 
3$600 cada um, pa;sadoa em 6 de Novembro de 
i8BO, 9 de Olltubro, e 12 de Dezembro do dito 
auno~ sem vici-:J, juntou igualm~nte certidão dJ 
ser ju.r:l.do. 

Jo8e A!~~s M arian>to com talão do exerci
cio da 80, imposto sobre espir.ito forte, na im
port;gncia da 30$900, passado n. :3d~ Outubro 
de 1880, 5em vicio. 

Clementirw Pereira de Sou:>a Lima, com 
quatro talões, sc.ndo um manuscripto, exerci
cio do 70 ~Si, 72 a 73, de 80 a 81, e o manu~ 
scrlpto nao decla!'a exorcicio por ser de di~eito 
municipal que pagou na cidade d11 Jnnua ·in. 
os dous primeiros impostos sob1•e indust;ria e 
profissões, o terceiro direito de espirito {ort~, 
o ultimo direito de barc:> j:l dito, os. talões de 
industr.ia e pL'Ofissões sl!o d~ 18~, cada um, o 
de ospirito forte 6 de 30$000, e o do diroito de 
barca é de i O$ : são date, dos os dous primeiros 
<!e 30 d_e Setembro de 1870, de 30 de Junho de 
1873, o terceiro (direito d3 espírito fort~ de 21 
de AgostD d~ iSSO,o qu>rto(direitomunicLpal) de 
12 de Feveràiro de 18i2. Os talõ:as de industrin 
e profissões de folhas s em di~er o numero 
de!las. 

1\n tonio .José do Brito com dous talõos, um 
de i879 o. 1880; c outro nada. d 'clara, e o co-
11\)ecim_,nto de dl:eit? pa~os na roc)bedoria _da 
Janual'la ; o pruueuo •mposco de esptnto 
for'le, o scgnndo d~ gene~·os exportados, aquel
le é de 15$450, e e•te 11~700, datados o de 

espírito fo••te, de :10 de Outubro de 1880, o o 
outro de i9 de J uiho de 187 4. Sem vicio 
. Francisco Antonio do Espírito Santo, coin 

dous talões, um de 1879 a :1880, e o outro está. 
assim esc ri pt1: 188 à :1880, imposto de espírito 
forte, sendo o primeiro de 15$450 e datado de 
i O de Setembro de 1880; e o segundo é de 
6$180, ú datado de Novembro do G!ita a.nno. 

José Bernardino de A~ me ida, com talão do 
elteroicio de 1877 - {878, i mposto de transmis
são do propriedade (ecripto impresso} nuis de
clara em manu~cdpto-imposto de industria e 
profissão o talão é de 5$, passado â-:14 de Ou
tubro de 1879, ostli o.ssignado sômcnte pelo col
leút.or. 

J oito Pereira Brandão, com talão do exer
cício de 187\1 - 1&10, tt·ansmissão de prop~ie
dad", e no corpo do talão diz ter pago o direito 
de sua loj>~ n a importancia de 12$, passado :l5 
de Setembro de 1879, ass igna~o só mente pelo 
collMtor. 

Jose Lins dos Santos , com talao 
do e~ercicio de i8i7 -18i8. [mposto de in
dostrig. e profisslio, é de 2$. e talão pas
passado a 2 de Setembro de i879 : o talão diz a 
fl. não declara o numero della, assig-nado 
sômente pelo col!eCtor. 

Joiõo Gualberto de Souza com talão do exer~ 
cicio de 1879 a i880, imposto de ind~ stria e 
nro.fissão na importancia de 10$, passado o ta
tão no dia 16 de Setembro de 1879, aasi
g·nado pelo collector, declara. a. :fl.- simples
ro..ante~ 

lol anoeZ Martins elo Nascimento com dou• 
talões, o primeiro do exercício d~ i8i9 a iBBO, 
que foi risc~do e por cima est&-i878 a 1879. 
O talão 6 impres•o e declora.-t .. a:a ele escra<>O$ 
-que .tll.mbem c.stã. riscado e no corpo do talã~ 
di~ ter pago 6$ da fazendas qu~ vendeu, fo1 
passado no dia t3 de Novembro rlG 1879, assi
gn~a· pelo collector ; não decla.rô. o numero a .. 
fo)ho. gue f,,; lançado ; e o seg-undo é do exerci
cio de 1880 a 1881, imposto da espú-ito tort~, 
n~ importancia de 30$900, passado a l.B de 
Agostô d<l 1880. 

1Val'i"'no de Queiroz ,l{ ontairo com b.l.ão 
do exercicio ds {879 a 1880, o talão e de 
transmiss<to de propriedade e no corpo 
di: ter p(f.go 12$800, rle sua loja, paa
sado a. 2 de Agosto de 1879, assignado 
soroento pelo colbctor, declar .. a 11.-simples
mente~ 

.11! areia no Fra1tcisco de Vaumond eom talão 
do ex ercicia de 1879 a 1880 que Qatá risc~rlo e 
por cima 1878 1879, o talão ó de tr~>nsm1ssilo 
de pro~riedode no impresso. que está riscado, e 
por ban.:o diz-imposto de industria e profi.asão, 
na importanciA de 6$ de su' loj' de faze11dás de 
quint:>. ~!asse, passado a 14 de SeL,mbro de 
1879, asaign~do pelo collector somente. 

M a»oe! Hygi_no de Souza, c.om talão do 
e:s:ercicio de 1879 a 1R80, quo. esti riscado o 
impresso, o por cima. ~878 a 1880. o ta~ão é ~e 
transmis•ão de proprl edade, e por bo.1:<:0 dtz 
imposto de industria e profis•ão, m importan• 
éia de 6$ qnc pagou, passado ~ 8 de Setemdro 
be 1879, assignado pelo ·collecto~ sótnente. 

llfanoe!A!ves de Souza . oom qualro talõ~s 
de impos<o de espirito forte, sendo o pn~ 
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nwiro do anno- de 1856. e seg11ncb de 1857. 
0 terceiro !!e i858 e o q11arto dei859.e mais s~te 
recil>os do cúllector, declnr~ndo haver rccebtdo 
diver3as _ quantias de direit., abatidas para 
0 - consumo. Rodolpho Marques de do ~ezes 
de Araujo com dJ us blões um do exercício de 
:1879-1880, que esti l'iscado, e por cima 1878 
a 1879. 

O talão é de ta.nde escravos, cst!t riscado, -• 
por bab::o diz imposto de industr:a e profi~s~o. 
é de 6$ e passado no dia i de Novembro de 1879, 
assigudo _ p9lo collector ; o outro talão é d·J 

· ex;,rcieo de 1876, imposto de espi:tito fot·t~, 
pagon iO$ pnssado em 5 de Março de 1876. 

Sebastiâo Larangeira Dias com talã-o do 
exercício da :1877-:1878, itnposto d~ industri~ e 

_ ~rofissii.o, p~gou iO$ de Jazendas que vendeu, 
pas.,.do a.6 de Ago•to de 1879, assigo.:.do polo 
collector. o talão não dsclara. o nll'-llG ·o dO:il. áo 
lançamento; juntou mais dous talõ~ s le dirG>i· 
tos q~<e p>gou na provinch de Minas, d~ ox
portação de anima e•. 

Tllamaz José da Costa com taião do ox~rci
cio de 1877-iB78, imposto de industria. e pro
iis5ão, pagou 6$ proveniente de faz~ndas q•1e 
vendeu, foi pass~do no dia. 7 de Agosto do !879. 
assignado palo collector, na:o diz o numero da 
fi. do lançamento. 

Víctoria"o Bispo Caritoso a1m t:os blõe.s 
sendo o p!'ÜIIGiro do ex -!rcicio de 1879-[SgQ Íln· 
i!osto da taxa de escravos. e no corpo do ·1>\l:<o diz 
!icalançada. a. quantia de 6$ q u.e p_o.gou d~ indus-
tri,..-e profissão de silo. loj-ct de fa.-<endas da quin· 
b. clat)s~, sobre o valol·loc11.tivo da mesma, pas
sado no dia i de Otltul>ro de 1879, assíg-nadil 
pelo eollector, não doclo.l·a o ntlmero d.~ !L do 
lançamento e dous talões mai3 do exe1·dcio 
de 1880-,1881 (assim est:i) itnposto de l'eis 
monta. na. imp~rt tneia do ~:)OJO cad1 um, pa•- · 
sados em Ou~ubto e Novembro d~ 1880. 

Felix de Sou~a Neves, ;com dous talões, um 
do exercício de 1879-1880. q11e está. riscado, 
e- por cima 1878-1879, O talão e de ta.xa de GS• 

cro.vos que êstli. ig11almente riscado, e por ba.i:to 
àiz ' impn;to de industria e profissão, nl im· 
portancia da 6_~, de fazendas qM vGnJeu, pas
sado no dia 21 de Novembro d~ 1879, assignado 
pelo collector sómente, não declara o _ntunero 
da folha que diz ter feito o hn~1mento, e ontrll 
t:t.lão <Í -de 1879-1880 (assim está ese1·ipto) e 
estd emewlado os daus ultimas oito de cada 
MlttO; imposto sobre e<lliritoforte, na impor
ta.ncia. de 15$i5-0, passado a 24 ds Julho de 188-') 
está erne11dado a ultimo oito, :J.Ssignado pelo 
collectvl' só mente. 

Fe~icia1io /Somes de Oliueira, ·com ta.lio do 
exercido do 1~80-1831, im)!oSt1l de industria. 
c proft~a:io, .na. impa:-ta.ucia. de f6'), proveniente 
de ~ua loja de f .zen las ; l)i!SSado o conheci
mento aos dias 2-"S d~ Outubro de 1880, assig
nado pelo escrivão sánient:,. não diz o n11merC) 
dO: Í:>lha q o1e íoé lanç '.do o imposto. 

Franâsca .To"s.d Fen·eit·a., eorn ta.lão rlo e:xer ... 
eiciC) de 1880-1881 (as;irn está)" emendados _os 
do11s ultimas oito dos a.nnos e a cifta do ttltjmo 
oitenta. imposto sobre espírito fm·te, na im
portaneia de 15~50, passa<i.• a 17 de Setembro 
de i88ü (está ~meuda~o o oito altimo), a5sig-
nado pelo coll,.,o>tor somente. _ 

Fe!y!'Pe "'foreira de CrLr~(•~ko, cor11 talão do 
e>: •rcicío de 1879-1880, que o•t;;l riscado e por 
c:ma :!:878-1879. imposto sobre imlustria é 

profis •ã0, na i~pot·t~J~cio. de 6S, passodo a 14 
de AgJs~a <le 1879, ussig-n.>do 'P~lo collector 
sóm~nb. 

Fn>ncisco Antonio a., V~Uo Sobi·i,ho, com 
talão rle !Sn~"lD. tiscadJ o p~i' cima 1878-79. 
Imposto sobre ind·~strio ., prc1fissão na importan
cia de 6$, passa,lo á 14 Je Agosto de 187\J, as-
signad.o pelo collectol' s~ment.e. · 

I1•inou Biquiba Laft<ente,com dou talões, um 
A..ton.ioloaquitn.de Sc~ellza comqúlt,·o ta- rlo ex~rcicio dê 1879 à 1880, imposto de espi

lões,eendo dos e~crcicio~ da 1B76-'1B76'ol871- J•i!o forte, na importancia da 15$4-SO, p.>ssado á 
1878 '' 1830-1881, e ultpno ~ssitnescript-J 1800 24 de Ontub:·o do iSSO <l outro do ex•1rui ·.in de 
-1881, estn nnmer:~ção o•tà emend~da, os tr-e> 1880 á 1881, i>npo,to $O~r~ re;; morta; para o 
primeiros sãQ de imposto de i11dustria o pr •fis- consumo, 0 , impwtancia do 9~270, passo do no 
são. o ultimo direito sobre cast~. de negocio, os dia 20 do Novnmbro de 1880, sem vicio. 
conhecimentos são dous da 26$ urn de direito e Jos6 Xavier do Nasâmento, com do11• la· 
o ultimo do 30:~00, d~tados de 23 de J anho de lões,um do e:mrcicio de 1877 ã 1878, imposto 
1877, 25 de Maio de 1878, ~ d& Outubro de. de industt·i~ e [Wofiss>lo, n• imp·lrlaneü de 
1!:l80 e7 da Jo.nho de i880 qué estã amen1ado G~ de fazendas que >endeu, paosado.a 9 de 
sete para oito. A-gosto de 1879, e outro do axercicio de :1879 

Antonio M at~oal r:l~ c1lmeicla exercício ó. iRSO,imposto sobre alambique na importo.ncio. 
de 1880 ~ 188 i (as•ita está), imposto prove- de 20$ p •ssado a 8 de ,\gosto de 1879, assi· 
nienle de CS]JiYitO (O~Ie, n:l Íllll)Ol'tanc[a g-n.adó ambos pelo .collector SOmente, sem de~ 
de 15$450 passado a 20 de Agosto do : 880. cla.rar o numero das-folhas que foi hnçada. 

Dionisio Rodrigues da Costa cotn talão do Justiniatt& Fer>·eira Duetti, com talão do 
exercicio de i879 ~ 1880 que esta risc~.do, e por · exercicio de t872 i 1873, imposto de indumill. 
cim~ 1878 a 1870. lmpoato de industrin e pro- e proft03ão, ,:, importancia de i8$ do sua loi~ 
fissão, pagou 6$ ,de soa loja de fazendas da 5• do fa,endas; passado a 26 de Junho d~ 1873, 
cla,se, passado no dia 16 de .Agosto de 1880 sem vicio. · 
aos de 187\J, aosignado pelo coUector, não de- João Anlo!ôio Pereira Lira a, com dous talões, 
clara o numem d~ folb:.t que foi- lançado. um do exeroicio de t879 á 1860,que cs\li. riscado 

Evariste rle :Deus Telles, com talão de i8ii c por cima. 1878 ú. 1879, "iriiposto ta:ta de es
a 1878. Imposto de indusba e profis•ão, de 6$ cra\'OS. tambem está riscado e por baixo-im~ 
proveui~nte de íazendas que vendeu, ?~ssadó pm;to d~ industri11. e profissão, na importancia 
no dh 11 de Agósto de 1879, :•ssígna.do pelo de 6$. qtle pago•1 de fazend~s que ven.d'u; pas· 
collcctor só:nente, não dix o numero da folh~ sado o coDheâtn->nto no dia 21 de Novembro d9 
do lanç:;mento. 11879, assign:.do pelo collector sómente ; outro 
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d~> exoreioio d~ · i87í) á i~O,imposto sobre aspi- .

1 

lembro d~ iSSO, a':"ignado pelo e•criv:to oo-
r ltO forte, na 1mportancu~ de i5$450. )!aSSado o mente. Dtz a folha s tmplcsmento. · 
conhecimento n o dia. a. 24 de Set~mbro de t BfO Raphaellllarques da Silva, cóm talà:o de i88 
(está elllen~ado o uili•no oito}, as~ignado pelo I (esti asai~) i~ n. 2, imposto sobro espirito 
collector somente' forte, na. 1mportanei~ do 15$450. E' da 20 de 

:r ol1o M o~eira de Muura, <!omdoug tAlões, um Agosto de 1880 . . 
do exereieio de iSSO à 1881 , imposto de indua- Salustiano Pires d:~. Sil vn. com talão do excrci
tria e profissão, na importancia de 12$ de sua cio 1879 a 1880, rii>co.do e por cima i 878 a 1879 
casa de céreo.es, passado o talão no dia 14 de n.1, impostosobre i ndustriac pronssiio, na im
Dezembro de {880, outro do o::s:eraicio de i 880, ports.ncis. de 6$ d ' sua loja do f•zerul•s da 
á i88 - (assim está) imisto sobre espírito ~ classe, sobre o valor locativo da. mesma. E' de 
fórte na importan.cio. de 3 90~, passado o t:>.liio 18 de Agosto de i870, assignado pelo colleetor 
no di" iíl de Agosto de 188 , não diz o numero sómente. O t!L!Tio nliodiz o numero da. folha. 
da folha que foram lanç1do11 o~ direitos. Ant)nio Vieira do Farias, coin talão n. 1 do 

Lu i:: Al.,es de Ma.galh4~s.eorn talão de exe~- exercício de 1879 a 1880, imposto sobra es]lirito 
cicio de 18í9 ã i SSO, imposto sobre indastria forte na impor ts.ncia de 15$450. E' d~ 25 de 
e profissão, na importancia d·~ i 0$30.0, direito Julho de 1880. 
amllulante do dons volum~s, pa~sado o t.•lão no r'rancisco Correa do Nascimento, com talão 
dia i9 de Setembro do :187\l , a08ign~do pelo n . 2 do exereicio de 18i7 a 1878, imposto sobr 1 

CDllector sõmente, não diz o -.umere de folha industria e profissão, na imporlaneia de 6$; de 
em que foi lançado. . fa1endas que vendou sobre o valor locativo. E' 

Manoet da Sitea Braga, com t.aliio do e:s:er- da 1 de Agosto do 1870, assignlodo pelo 'colhe
cicio de i8í9-1860, impooto sobre iudU3tria. ·e tor. Não diz o numoro do. folh:>. 
profisaão, na i.nportancia de i0$300, clireito José Antonio Lopes, com douij talíies um de 
ambulante !te doua Yolumes, passado o talão no i879 a .i880, direito sobro espirito forte, n~ im
dia 30 de Outubro d~ 1879, assign!ldo pelo col- po•·tancia de 15$450. E' do i 2 de Sntembt•o de 
locto1' sómente, não di~ o numero da. folha .em i880, o out•·o é um t.alão sol>re imposto de rez 
que foi lançad~ o diN ito. abo.tida para o conaumo, n< i :nrortanci" <lo 

M a~hias RodrigUes dos Santos, com quatro 3$090, passado 1\ 14 do Kovambr.> de iSSO. 
t :Uões, um do exercício de i880- i08 (assim João Alves de Souzs, com dous talões, um ·do 
es tá) imposto sobre eapirito forte Da impo:- exereicio d ·) iSSO a J881, impoato de indast!'ia 
tan cia. de 15$450 q.ue pa;;oú d1 s ua r enda. E' de e pro6osiio, n• impot· t~ncin de 18$ de sua loj\l da 
2i de Agosto dé 1880, o tL'es são talõeo de reze• fo.zand.ts. R' da 25 de Outubro de 1880, s.ssig . 
&batidas para o consumo, n~ importanei~ de !lAdo pelo escrivão só, não diz o numero da 
3$090 cada um. folha, outro do e~orcicio de 187 " 187 ("J&âm 

M a•>Oel :Tóaquim ch .Sant"Ann4, COlU talão do esta) imposto sob"c sua loja ~mbul&nte, na im
e:zmcieio de i87'J-i880 que es tá riscado, e por portanoia d,, 5$150. E' do 22 do Junh1 de 1880 
cima :1878-:1879, im!>osto sabre inclustria e (eatà emendado o n!timo oito do oitenta que 
l'rofi.;sOCo no· valo!' de 6$ de sua l oja da 5• c~e era sete , 
sobre o valor locD-tivo. E' do 16 de Agosto,de M~>noel Podro Hcli•ponto Rnquat·y, com 

·1879, assignado pelo collector sómento (o talão talão do exerci o do i8i9 a. i8SO, n. i, imposto 
não diz o numero da. fol ha). · de tr!'nsmia'l:io de ~';lill"iooo.d~ . e uo corpo do 

M aruUno M are ira ele Oaro4Uw, · eom talão taliío diz ter pago i~provonientea do fazendas 
de 1879-188 que está riscndo e por cima quo vendeu n!L loja do tenente Clomentino, 
1878....:.1879, imposto sobr e industria e pro- pcrte11oendo a.• fazendns no mesmo R~>qnary. E' 
fi~são na imt>nrta.ncia d~ 6$ de su" loj~ do fa- de 3 de Abrll de i8i9, assig nndo pelo c.oll•ctor. 
zen~o.s ch 5• oLlsae sobre o v .. lo•· loea.tivo. E' de A folhas soruplosmonto. 
i4 de Agosto de 1879, assignado sómente pelo · Viela! P ereiril Ramos, com dous talões mu d~ 
collector .. A folha. simplesmente.. 1879 " 1880, imposto sobro vondn do &.<pirita 

.Nicota.u To~entirso da Rocha, exoreicio de fo•·Ln, na importo.nci" rlo 15$4õ0. E' do. 20 de 
i 877-1878, to.l iio n. i, impo•to de tra.nRmissão Junh> de 1~80. o ·ou•.ro de 3.$090.de uma r ez 
de propr:ed~de (pOl' b~ixo diz) impos to sobre abatida pl'r~ o consumo, passado no dir. 7 do 
industd& e profissão, na importancu~o de 6.$ do Marc;.o de i 88i. 
sua loja de fazendas sobr~ o valor locativo no. An,onio Pereir4 Ces!tr, com t:Ll/io u .2 ox•r
~ cl lllS ) . E' de~3 de 0 11tubrode 1879, aa..ignado cicio da i879 o.· i SSO imposto oo!>re vend.~ d~ 
só pelo colleetor. Di% :1 folha. mas n!lo declara espírito forte , na import-lncio de i5$i50. E' d~ 
o numero. 16 de Julho de i880. · 

NicoZau Corrêa do N as.cime1>to , exel'cicio d > Atltonio Cyriaco ele A1·aujo, com talão do 
1879-1880,. riscado e ror cima 1878-1879, cicio de 1879 a iSSO, talão de taxa de esera.~os, 
t•lão n. 2, i mposto oobro industri.D. e profissão, o no corpo diz ter pago 6$ de • ua loja de fa
na importancia. de 6$. qu~ p•gou de sua loja de zendas da quinto cla.eoe. ·E' de 7 de de Agosto 
fazendas oobre o valor locativo D;l &-cl asse. E' dJ 1879 assignado pelo collector só, · 
de 18 de Agosto de 1879, assignodo pelo co!- Cypriano Pereira Ce>a:r, com tlllão do ei.cr· 
l ector sóweote. O nuntero de. folh<> do lança· cicio de 187í) a i SSO imposta •~bre vencl~ de 
mento não declara. espirito forte, na imp~rtancia d~ 15$450. E' de 

Pedro Alves de AZcanta.ra, com talão de :1880 2 de Sotem bro de 1880. 
-1881, talão n. 12, industria e profissão na . HermiUo Ferrair4 1Juette, C<>m talão do 
importancia de 12$, que pagou de sna loj&.de e:rercicio de i~9 a 1880, t>lão d~ · tNnsmis•ão 
cereaea. E" de 10 (está emendado o i O) de Se- de propriedade n. i e no eorpo di• ter pago fí'.'S 

V. l V.-34 . 
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provonientcs do su~ lojol. de m•endes em S. Gon
çalo. E' de 30 de Setembro de 1879, nssignndo 
só pelo collector. Não de· Jarou o numero Ja. 
folha. · 

Joao Oo'rl'ea<lo Nascimento, com t.'lliio do 
cxercicio de 1877 n 1878 n .. 1 imposto sobre 
industria e profissão n~ importancia de. 6$ d~ 
sua loja. de fa.z~ndas sobre o valor locahvo. E 
de i de .Agosto de 1S79, ~ssignado pelo col
l~etor. 

Pedra Vieira de Farias, com talão do exerci
cio do· 1877 a 1878, transmissão de propri~dado; 
mas no corpo do talão diz ter pago 6$ ~a f:t
zendllos que vendeu sobre o v~lor loc.Mtvo na 
s• clt.SSB· E' de 18 de Novewbro de 1879, assi
g nado pelo collector aomente. Não diz o numero 
da. folha . 

Aristides Francisco Dourado, com talão do 
exercício de ib'77 a 1878, . imposto sobre indlls
tria. e profissão, na importancia de 6$ de sua loja 
de fazendas sobre o vo.Ior loc >tivo. E' de H de 
A <>os to de 1879, assignado aó pelo oolloctor. 
Não diz o nuwero da folha em que foi lançado. 

AtttORiO Aloes de Souza, cem talão d1 taxa de 
escravos do ex:erçicio de i8i9 a iSSO, no corpo 
do talão diz ter pago 6$ da sua loja de fazendas 
da 5• classe. E' de 16 de Oatnbr.o de i879, ae
signado p<Jlo collector somente . Não diz o nu
mero h (olha em qHe foi lançado. 

Luiz Francisco Dourado, com talllo de exer
einio de !8i9 a 1880, ímpoato de inda•tria e 
prfissão, na importencb Je 6$ de sua l&ja da 
fazenda., da.& ·las >e. E' de 6d' Agosto de i879, 
a.ssignado pelo collector aoment9 • 

Antonio ds Sou~a Neue;, com tallo de 1877 
a 1878, imposto sobre industria e p rofissão, no. 

. importancia de 6$. que pagou de saa loja de 
fazenda eobre o vnlor locativo. E' de 1.1 de 
Agosto de 1879. nssignado pelo colloctot• só
mente. 

Jo sé A"clino a,.,_ Silut1-, com talão do exercício 
de 1879-!880, que est! riscado, e ilOr cima. 
està i878- 1879. Impoato de tra.nsunesão de 
-propriedade, eatá. inutilnzadg, e por baixo di1.: 
Imposto de in1u i tria o P';'flssão ; pggou 6~ d~ 
saa !oj~ de fazenda• d~ qamtn cl asoe ; o talao e 
d> 17 de Setembl'O de 1879, aS5ignado re~o col
lector, não diz o numero da folha que fo1 lan
çado o imj)Osto. 

Manoel Jose de M ovru,com talão do e:s.er
cicio dé 1879-1880. Impos to sob•e industria e 
profissão • pagou 10$306 de direito ambulante 
de dous v~l=es. E' do 29 de Outubro de i879, 
assignado pelo collector. Nilo declara. o n11mero 
da folha que lançou o dir ei to. · 

Salustiano Soares t/e.A.lbul]'<ergtoe,com ta,l~o · 
do ex ' rei cio de !.879-1880, que esta nluhh
zado, a por cima: i878-ill79. Imposto de ;ran:s
miseão de proprtedo.de, e no corpo do t.a.lao dt> 
ter pago i2..'l dA sua loj 1. de fuzen.clas, na po
voação da L~vadeira ; o talão e de 21 de Agosto 
de 1.879, passado pelo eoHec tor. 

Emyydiu J'o sé'dos Santos, com taliíodo ~xer
eicio de !877:....1878, imposto a transmt~1o 
de prop1·iodade·, o por baixa eru.• manuscripto 
diz-impa>to d~ industria e profiss1!a, pagou 
6$ d~ faz ·n las, que vende11 sobre o valor bca
tivo na quinto. chsso, é de 3 d ·J Novembr) de 
1879, paB•atlo só p~lo <'.ollect~r. niio dir. o nu
me>'O da folh:> qu• lançou o i lllposto. 

Ped•·o Josd ele Faria, com t.l!lo do Cl<ercicio 
de !879-!880. hllpJsto aobr., industrio. e pro
fissão, pagoa 6$ de dons volume•, é p;•osado no 
dia G de Outubro de 1879, pelo collector só· 
mente, o nnu1ero da folha não declara. 

Mano o! Un'ino Rottrigaes, com taliio d~ 
!877-!878, impo•t? ue trausmfseão do propria
.Js.de, o por b,, ixo em manuscripto diz-imposto 
de intlustria o pr<>ftssão, pa g., u 6$ le fa7.cadlls, 
que vend~u sobre o v•lor locativo n :1 quinta. 

Antanio de Sou:a !l[ar!lues, com t~lii> do 
exercicio de 1877-1878, tmpGst'> de iu<lustria 
e prodss!lo, n • impo~tancia do 6$, que pa<rou 
de ana loja de fazendas rliL q11inta cliiUe, Bol>ra o 
valor locativo. E' de H d., Agosto do ! 879, 118· 

sig nado pelo collactor aómcnte. nlto declara o 
num·~ro da folha que foi laaçado. · 

cluaso. p~asado polo c~llcct~r sómenl:l1 não 
decloro. o num ·l'O d• folha. 

M anel Josõ Orbilem, com tnliio da 1877-
1878, imposto de transmissão de ~ropriP.(lade ,
o po•· bail:o em man11scr i r to diz- imposto de 
induatrb e profiBSIO, pas-o11 6$ de faze ndas, 
que venriou, a·•bro o valo!• locativo. E' de 8 de 
Novornbrv de 1879, assignado só tl'lo colleetor, 
num~ro da. folha. q ua l tnçou não diz . Leao ela Souza &mo•, com tahlo do exerci cio 

de i879-188(), iru?oato de tas~ de o 'ero.vos, e 
no corjiO do tol4o d~ ter pogo 6$ de indllStria 
e profiea~ de •n& loja de fazenda• a~ quinta 
clnase aendo o tMão paas.~do no dia 4 dn Agosto 
de 1879, aaaf ~nado p•.Jo collector •ómente; n!i:o 
decla~a o numero da folha qu > foi lanç~do o 
iloposto. 

Felyppe da Si~va Pires, com t.:lle> do c:xer
cieió do 1877-1878. imposto de induatrh e 
profissão,. pag-ou 6$ de fazondás que vendeu e 
classe; oolre o valor IGcativo; pusado ·no dia 7 de 
Agosto de 1879, nssignado só pelo collector, 
n~o diz o numero do folha que foi lançado o 
imp(leto, · 

Gil .Moreira doe Santor, com talão do e :ser
cicio de i879-1880, im:·osto de induetria e 
prolissão, pagou 6$ de direito ambulante de 
doua volumes ; o t~lio é de 30 d o Setembro de 
1879, asaignado ·i:Ó pelo eollector, não diz o nu-
mero d.a folha que foi lnnçdo. . 

Tlioma:. Rodrigues de Sou=a. com dons ta.
l~es, o pl'imeiro do .excr~icio d~ 1879-1880, 
que está riscado e por cima. o~ lá 1878-1879, 
imposto taxa de eserno, que ea!.á risca1o, e 
por b~ixo diz-imposto 'de industrh e· pro
fisaio, pagou 6S de fazendas. qne vendeu. E ' 
do 17 de Novembro de i879, assiS"nado p~lo 
co!lect·;r : o segundo r eeeit" p rov>neial, anno 
financeiro de 18i8-l879, pagou 10$ de v~ndtt. 
de es:>ir,ito forte. I!;' de 1 de Outubro de 1879, 
ass'.gns.do polo collector . . 

Sen•fim Al,es A! achado, com. tres talõ~s. o 
primeiro de !877-1878, imposto de transntis · 
sii.o da propriedade, quci" est:l riscndo, e por 
baho, di~ imposto de indnstria e profis
são, pagou 6$ de fazendas, que vendeu sobre 
o· valor locat~vo na quinta chsse, pa.ssado 
só pelo collector, na dia. 3 de Movombro de 
1879; o segundo, (manuscript~) do oxercieio 
do · 1876-1877, conhecimento provincial, pa-
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gou 15$ pt•oveniente <lo sl~mbique assentaria 
em seu sitio de S. Filippe. E' d~ 12 de Junho 
d·} 1377,· passsdo pelo collector; ó tercei'ro 
(manuscripto) é do exercício de 1875-1876, 
conhrcimento provincial, pagou 10$ drl alaw· 
bique assentad ' no seu sitio S. Felippe. E' de 
16 de . Junho de 1876, assignado só pelo col
lector. 

PtYLro Lo1ore,~ço da Silva, com. talão impres
so do exercicio de 1879 a 1880 qJJc>· f>i ris~arlo, 
por cim~ estA-1878 a i871l. Imposto sobre in~ 
dustr:ia e profissão; pagou 6$ de fa.zendJs que 
vendeu na 5• classe . E' de i2 de Agosto de 
1879, assignado só pelo collector. O numero da 
folhll- não diz. 

Marcos Barbo:ia de OliveiM, corn talão d~ 
1877 a !878. lmpost~ de industria e profissão, 
pagou 6$ de fnr.endas que vendeu sobre o v~lor 
locativo. F:' de 2 de Agosto rle i879, ~ado sei
mente pelo collector, sem declarar onumero da 
folha. 

José Xavier do Rego, coro talão de i877 a 
i878. Imposto sobre industria e profissão, pag-ou 
6$ de moendas que vendeu. E' de :16 de Agosto 
de 1879, dado sómen te pelo coll~ctor, sem dizer 
o numero da folha. 

los é Luiz d6 França, com talão do e:~:ercio de 
1877 a i878. lmpllStosob~• indnstria e proíhs~o 
pagou 6$ de frzend~>os quG vendeu ~obre o valor 
locativo na 5• cla3se. B' de 14 Agosto de 1879, 
nssignado pelo collector s~rnente, e não declara 
o n1llllcro d,.. folh~ que lançou o imposto. 

Frar.cisco Tavares da Silva com talãode 1877 
a 1888. Imposto de transmissão de propriedad; 
(impresso) e por ba.ixco est&.-imposto de indus
tria e profissão ; pagou S$ d • fazenda~ que 
vendeu sobre o valor locativo na 5• classe. E' 
de 5 de·Novom.l.Jro de 1879, dado pelo collector, 

· e não diz o numero da folh.a. . 
FeLípp~ Pm·eira Ca.,.~pos, com talão d~ 1879 a 

1880, impresso. está. riscado, por citn."- 1878 a 
·i-879. lmpOBto de industria e profissão ; pagou 
ô$ de sua loja de fazendas de 5• classe. E' de 
8 de Agosto 'de 1879, assignado só pelo col
lector. 

Mariano Del fim de Qwairoz ,l[ ontciro, com 
~rea talões, o :1. • d-~ 1877 a {878. [mposto de 
transmissão da propt·iedado; o por baixo diz
imposto d·J indllstria o rrofissí'ío-, pagou 6$ do 
f•zend&s que ycndou. E' rlo 8 rio NovomhL'O de 
i879,eassignadn pela collecto,·. O 2• receita 
provincial de {880 a !88!, pagou 5 !$000 de 
mascate na$te termo. E' de s~tembro 1BSQ, as-

. signado pelo collector sómentc. O S• tambe.m 
receita provincial, anuo financ&ir.> da 188G à. 
1881, que est$ emend~dl.\Pagou vinte mil e 
seiscentos rêis dh•eito de alambique. E' de 27 
de Jlllho de 1880, está. emendado o oitenta, as
sign~do pelo collector e escrivã~. 0/trispinia>~o 
Antonio de A.raujo, em:n dois tolões; primeiro 
do eJ>:ercicio de i879 e. 1880, qUG está riscado. 
e por cima diz 1878 á 1879. Imposto ta:n de 
escravos, no impress '• e por bail:o diz - 111!-
pos~o de indus tL·ia. o profiso~o, pagou sois mil 
réis de (azendas, que vendeu sobre o valor lo
eativo. E' de 22 de Nove,nbro de 1S79 ; pelo 
collactor somente. O sec:undo, receita provin
eial anno linallc~iN de 187 ã 187 (al!llim. e&tá), 
pagóu dez mil réis de suit. vendi de e~pirit? 

forte. E' de 2 de Agosto de 1879, pelo collc
ctor, e não diz o numero da folha. - Aparicio 
Low·enço da C os ta, com talão do exercício de 
1879 a 1880, que csbi riscado, c por cima 1878 
á 1879. lmpo,to sobra industria ' pl•ofissão, 
pa.gou seis mil reis de sua 1 ja de fazanlas na 
quinta classe. E' de 12 de Agosto de 1979, 
pelo conectar ·somente; não decbra a fJlha do 
lanc;atnento.-Victor Pareirade Araujo,< com 
taliiC> llo exerci"io de 187!l i 1880 .. que esta ris
ca.do, e por cima i878 a. i879. Imposto sobre 
industria e profissã~. Pagou seis mil róis de 
sua loja de f:zendas da quinta classe sobre o 
vo.lor locativo. E' de 22 do Outubro de i879, 
pelo collect ,r somente, sem designar o numero 
da folha, fez o lançamento- Victorino Jose 
Ferreira, com ta.lão do e:rereicio de 18í9 a 1880, 
que está riscado, e por cima está 1878 a 1879. 
Iinpost.o sobre indu•tria e profhsão. Pagou 
seis mil réis de sua loja. de fazendas da quinta 
classe. E' de 19 de A~osto àe 1879, pelo ccl
lectot·, sem d~elarar o numero da folha, que 
d!z ter feito-o lanço,mento.- Victo>·io Perci•·a 
de Sou;;a, com talão do oxerciclo de 1877 a 
1878. Imposto sob~e i ndllstria G profissão. Pa
goll ce!s mil réis de fazendas sobre o valor lo
cativo. E' de 4 de Setsmbro de 1.879, pelo col
hctot·, sem rlizBr o numero da folh9.. -Si!
verio Al~es de Carvalho, cctn talão de 1879 " 
1880, risc·Jdo e por cima 1878 a 1879, Imposto 
de indus tr;lL e profissão. Pagou seis mil réis 
do fazendas no. quint~ classe. E' da 22 do Ou
tubro de 1879, pelo collector sómente, sem di
zer o numero da folha do lan~runento. - Pe
regrino José Damaceno, com tDlão do 
eKeercicio de 1877 a 1878. Imposto do 
industria e profissão. Pagou 6$. imposto de Ca
zend~s sobro o vnlor locativo. E' de 4 de Setem
bro de 1879 ; pelo collector sómente, e não de· 
clara o numero d; folha do l&nçamento. 

Pedro Perci.-a <la. Silca, com talão do oxor
cldo rle -1879 a. -1880, quo está t•iscado, e por 
cima 1878 a 1879. Imposto de induatria e pl'O
fissão. Pagou i O.~, de su·1 loja do fazend::vs da 
'luinta classe. E' do 6 de Outu!'O de 1879; pelo 
callea\ol', não dir. o numero da folha quo 
lançou. 

M anoe! Lourenço de Farias, com tl'es ta
lu'B, o pL·imeiL-o do oxercicio do i877 á i878. Im
p~to de industrin e profissilo. P~gou 6$ de f~
z~ndns sobre o vnlor looatívn. E' de B de Agost~ 
de !879, pelo collector- Os dous ultimas .•ão 
receita provincial de 1878 a 1879 e 187-187 
(assim est:L). Na importanda de 1@$ cada um 
direito de espírito forte. 

M ~rceLino Pereira Campos, com talão do 
es:ercicio de 1877 a 1878. Imposto sobre indus
trio. e profissão. Pag-ouiü:j;, imposto de fazenda• 
sobre o valor !~cativo. E' de 6 de Agosto de 
1879, pelo coltector, •em mencionu o numero 
da fol)la,. que fez o h•nçamento. 

Manoel Gregoria do N a.sc.imU&Io, com ta
lão de 1879 a 1880. quo a'l:l. r:scado, e por cim~ 
1878 :i. 1879, Imposto de industria e profissão. 
Pagou 6$ de sua loj• de fazenda• sobre o vabL· 
locativo. E' 9 de Outubro de !879, pelo collec7 
tor eómenle . 
. . U.oyses AJ'ito!'io àe Sctua:, eom tà.lão d·) 
iS79 à {88!i (e,tà. riscadô) [io~ eini" Hotà. .6; 8 ~ 
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1879. Imposto àe iudustria e profissão. Pàgou sobre o valor locativo na quinta classe. E 
6$, desuakjado fazendas da quinLa classe sobre de 18 de. Outubro de 1879, pelo collcetor, só
o vMor locativo. E' de 6 de Outubro de 1879, mente e não declara o nnmero d<1- folha que 
pelo colloctor. fez o lançamento. 

M tt>toeL Joaquim M ,o;.z, corri taião de 1877 Prancisco Lui- de Lima co:n t<>Ji;;~ do e>:er-
á 1878. Impostos de industrh c yrofissào. cicio de i879 a iSsO, risc,>do, e por cima 1878 
Pagou 6.$, de lruroslc> de fazenda'j. E do 18 de a 1879. Iwpo•to de in:lustria e profissão. Pa· 
Agost.o de 187~, pelo collector. _ gou 6$ de sua loja da fazendas da quinta 
. _ Lw= Ant~>uo d~ Castro, com t~ln_o de G~er- cla•s~. ['~-de 19 de Setembro de 4870, pelo 
Ctcto <l_e 187g a 1880 .•. lm~s!o d•l mduslrta e I collector somente, c nlío diz .. o numG•o d. n. folha 
prollssao. Pagou 10$, dn•elto nmbul~nte do que fez 0 Ja•1carnonto · 

. dous vol~mes. :E' M G de Outub!'O de i8í9, p~lo . · · · _ _ 
eolloctor ·sóment~ · Felrppe Ran•os da .Assu>r•pçua,com talao do 

João Lourenço 'de Farias, com blão de 18i7 1 e:ercici2de 1679-1880, que es~á risca~o, e por 
à_i878. Impo~to <le transrnis•ão de propriedade, I ctm_a 18tS-:l8i9.Imposto sobr:e mdustr1a e pro
e por bai:s:o diz~imp~sto de industria e profis- fiosa.o · . Pag:ou ô$ de sua loJ~ de fazendas no 
são. Pagou 6$, iwpo.!to de fazendas que vende>!. valor locattvo do. mes:na. E de 2ô de Agosto 
E' de i5 de Outubro de 1879, pelo collGctor r1e 1879 pelo collector. 
sómente. CassiantJ Perei"a C!Cimpos, com talão do e"-

Josr! Honoralo de Araujo, com talão do exer- e rei cio de i8í7 -i878. ln1posto de kansmissão 
cicio de i879. a 1880 que e1tá inntiliza co e po1· de propriedade, e por baixo ·diz : Imposto de 
cima i878 a i87!J. ' indQS tria e profissão. Não decbra quanto pa-

Impo~to de indust!·ia e p1·nfisR.~n. Pagou 6$ gou de· imposto do f~zcndM que vendeu. E' de 
de su~ loja de fazendas s.abre o valor locativo. i(.\ de Outub~o de i879, jlelo collector. 
E' de 6 de Outu)>:o de i879, pelo collector Oamlido Oypriano de So"za, com talão de 
sómente. i77í-i778. Imposto de transmissão de pro-

J oiio Peo·tira d u Arav.jo, coro talão do G""~'- · d · I d · d · 
cicio de 16í9 a i889. Est:i risc::.d~, e por ci- pr1eda e, e por bau:o diz. mposto e m ustl'la 

r- i -g I e profissão. Pago~ i 0$, de fazenda." q ue ven-
ru:> 187v :t i' · mposl.o sobre indnstría e deu sobre o valor loeativo da quinta da.sse. E' 
profissão· Pago a 6lj; de sua loja. de fazendas de 21 de Outubro de 1879, pelo collector. Não 
do quinta dasse. E' de 22 de Outnbro d' :!879, d 1 >. lb.a ~ 1 
r>elo oollectOi' somente, c nãn di~ o 111111101'0 ec ara o nurnero cl(l. ío 'lue ez o auça-
da folha que fez o lançamento. menta. 

Jodno de Sousa Cyrinéio, com blio do Antonio lJias da Cdsta,com talão de .1.877-
cxercicio de i8TJ a 1878. Imposto de t~·ansmis- 18713, im:posto de transmissão de propriedade, e 
são de propriedade, e no corpo <lo tal i! o di r. ter por baho diz: Imposto de industria o profio•ão. 
pago 6$ de fazendas que vendeu sobre o Pagou 6$· de faz andas que vendeu sobre- o 
valor loeativo na quinta clas<c. E' de i5 de valor locativo . E" de 3i de Outui:H·o de 1879, 
Outubro de i879, pelo coliecwr s6monte,e nuo pelo collector so. 
declatau o numero. A atues <le Sou:;a T1mez com lali>o do exer· 

.Toaa Per~i,-a Ne,.,J, com talão de i877 a.1Bi8. dei o de fS79-f880, risc·1do, o por cima 1878-
Tra.nsmissão de propriedade, e no corpo do 18i9. Imposto de indus~ria e profissão. , Pagou 
talão diz ter pago 6$ de fazendz.s que ven- 6,5, do su~ loja de fazenda. da. quinta classe 
dou sJbre o valor locativo. E' de 15 de Ou- sobre valor locativo. E' da i6 de Outubl'O de 
tubro de :1879, pelo coli<)ctor aómantc, nilo 1879, pelo collector só, não declara. o numero 
diz o numeto. da folha qne fez o lançamento. 

Jonito St>e.1·cs de Oliveira, ~om talão do Uartíns Go,.çalves ela• Sa>ltos, com talão 
exot·oio de i879 a 1880, inutili~ado, o p~1· cima de i877-i878 lmp~sto de transmisaão·de pro
diz i678 a 1879. lllliJO~to de iiHluotria. e l"'o- . prieolade, o por baixo est:l imposto de industL'ia 
fissão . p,, gou 6$ dG sa:~ loja do fazend~s o profissão. P~go" 6$, i ruposlo de fazenolas 
sobre o yalor locativo. W de 17 de Ot~tubro que vendeu, 80bre o ya)or locativo. E' d~ 28 
de 1879, pelo collect.or sóme.nt~. de Oututr;) de 1879, pelo collcctor, não declt'ora 

Hermano Victor M ~desto, <JOlll tolão de o numero da folha.. 
i 879 a iSSO, riscado, s .por cima !878 a. 18i9 .ilf aMe& lJi«s Bal<iano, córn talão do !877::.. 
Imposto de Industria e profissão. Pagou 6$ 1878. Imposto de tt·ansmissão de propriedade, 
de sua loj:l de fazende.• aobr~ o va\ol' lo·éativo. no eorpo do talão diz ter pago li$, de fazeudas 
E' de 26 de Agosto de !879, pelo collector que venMu sobre o valor locativo na quinta. 

• ómente, nã, diz o numero. classe. E' de 22 de Outubro de 1879, pelo col-
Hygi>to Pereira da Sil<a , com talão de i879 lootor Mariano. niio diz o o.umero da folha. 

a 1880, riscado, e por cirn:; 1878 a 1879. Irn- Oincínato A·lves Pereira, ~om talão do exer
porto so'Jl'e industria e profiss[o. Pag ou 6$ c\cio de 1877-1878. Imposto de industria. e 
de su ~ loja de faz3nd• s sobre o valor locativo. profis2ão. Pagou 6$, de fu!lndas que vendeu 
E' do {8 do Setembro de 18'79, pela colleclor sobre o valat·loct~.tivo. E' de 3 de Novembro de 
'ómente. . ~.8i9, pelo collector. 

Gorgonho de Sou;; a Cyrinêo, com t:>lão do loi anoc~ FCI"Yeira deAltneicla,com dous talões 
ex~rcicio do 1877 a 1878. llÍlposto de trans- 'llm do e'K:ercicio de 1877 a i878. Imposto de in
mi são de propdedade, e por baixo di2 ; im- dustria e profissão. Pagou 6$ .de fazend~s 
posto de industria e pl'Ofissão (em lllO.Iluseri- que vendeu sobre o valor locativo nu. quinta 
pto.} Pngou · 6$ de fazen:Ia.s· que· vendêu chiss,:· R' de 15 de Agosto de :1879, pela··col-
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lector; a outros é um conh~cimento em manus
cripto do 20$ direito de alambiq_uo, c ó de 25 
<lo Junho de 1875, pelo collectoi· o es~ri,•&o. · 

Z acarias de Souza Pereira 1 com talão d.) 
1S77 a 187 8. Imposto de transmissão de pro
pdedade, e por b~b:.o diz-Imposto de ttans
missão d_igo imposto de · industt•ia. B profissão. 
Pagou 6$ de ÍMendas, quo vendeu sobre o 
valot· locativo. E' de 4 d~ Novembro de -1879, 
pelo colleetoi". · 

Ro::enr,lo Ba•·bosa da Sil~a,com talão de J.877 
a 1878. Imposto de industria e profissão, mas 
o talão no impresso é do transmissão de pro
priedade. Pagou 6$ de fazondu~, que vende a 
sobre o valor locativo. E' de 4 c e Novembro de 
1879, pelo collec to r. 

Ma»>el Pereira das A.njos; oom tal[•) de 1877 
a 18i8, o talão é dà transmissão de proprie
dade, e por b~ixo diz-Imposto d~ i!ldustria c 
profiss~o. Pagou 6$ de fozondas, que vendou 
sobre o valor locativo. E' d~ 8 de Novembro de 

. 1879, pelo collector, só não diz o numero da 
folha. 

FeUppe N ery ela Trindad•.wm talio de 1877 
a 1878. Transmissão de praprbdade , e por 
1Jai:s:o uiz~lmposto da io.dustria e profissão. 
Pagou 6$ de fazendas,que vendeu sobre o valor 
locath·o na quinta chsse. E' de 8 de Novembro 
de 1879, pelo collectcr. 
Da~id Xavier de Sà.com t~lão de 187Ta 1878. 

Imposto de industria é profissão, (no im"resso) 
e por bai~o. em manuscripto diz de !lovo-lm
poslo de iudustria e pcofi••iio. P~gou · 0$ de 
fazendas, que vendeu sobre· o valor locati1'o. 
E' de 3 de Novembro de 1879, pelo collector. 

Theodoro d~ Queiro: Monteiro, com talão de· 
1877 a 1878". Imposto de tr.\nsmissli.o de pro
priedade, e por baixa e•ta eoCJ."Ípto-Impooto de 
indusll"ia e prõfis•ão. Pagou 6$ de fazendas, 
que veuàeo. sobre o valor loc2tivo. E" de 6 de 
Novembro de 1879, pelo collector só. 

Quírino lgnacio Gonç"lves, com talão de 
1879 a 1880. Imposto d~ industria e profisaoio. 
Pagou 6.'$ de direito ambulante d~ dous volumes. 
E' de i 7 de Setembro de 1879, pelo co~lector. 

l''eUppcliodrigues M ant'atiXio, com talão de 
i87$. hnposto de iudusLria e profiosão ( im
p•·essos) e por baixo di• ainda, imposto de in
dustl"ia e profissão (manusct·ipto.) Pagon 6$000 
de fazendns, que vendeu sobre o valor locativo. 
E' de 2 de Agosto de 1878, pelo coüectot•. 

Bras Francisco de SaUcs. com talão de 1877 
a 1878. Imposto de indnst1·ia. e profi•&io. Fa
gou 6$000 de fazendas que vendeu soi.>re o valor 
locativo. E' de 20 à e Setembro de.i879, pelo 
eollector. 

Antodio Viei~a 1Yeves, com talão do e:.:ercicio 
de 1877 a. 1878. Imposto de industria e profis
•ão. P&gotl 6$000 de fazend11s que vendeu 
sobrê o valor locativo. E' de 6 de Se~embro de 
1879, pelo collector. 

Antanio Vieú•a de Faria, com talõ:o ,],J 1879 
a. 1880. Imposto de trnsmissão de prop6edade 
,e por1Jai~o.dir.-irnposto· de industria. e profi.s~ 

· são.- Pagou 6$000 de fazendas que ~enden 
sobre o valor locativo. E ' de 15 de Setemb ro de 
i879, r. elo collector só mente. · 

Juve·noio Nunes da Costa. com talão de 1879 
a 1880, que estã riscado e por· cima .1878 aJ187"9. 

Talilo de ll'a.nsmis•ão de propriedad!l qun csLó. 
riscado c por bai,;:o diz-Imposto· de industria. o 
profissõo. 'Pagou 6$000 de sua loja de fazendas 
sob1•e o valor locativo. E' de 19 de Setembro 
de 1879, pelo collector. 

MarceUino Vieira das Neves, com bl~o de 
i879 à 1880, riscado e por bai"<O diz-1878 a 
1879, imposto d~ indu~tría e profissão. Pagou 
1)$:100 de sua.lcja. de Íil~enda.> da q_uinta classe. 
E· da :U de Setembro de 1879, pelo collector. 

.ilf ""oel M artin$ d~ 0/i~cira Nato, com ta
lão de i87i a i872. Imposto de industria e 
profi;são. Pag-ou 15$000 de imposto de. sua 
profissão de mascate. E' de 8 do Maio do 1872, 
pelo collecl.or e escrivão. 

l.lanoel Joaquim. Atues Flore<, com dous.to.
lões, um do e>:croicio de iSSO a 1881. lmpos
to de industria e profissão. Pagou 18$500, va
lor lGcati~o de sua loj~ dG fazen das_ E' de 2B 
do DC2embro do 1S8U, pelo e;lloctor. Outro, 
receita provincial, anno financeiro de 1880 a 
1881. Pagou 20$600 de sua loja de fazendas, E' 
do 2 de Setembro de 18801 pelo coilcc tor. 

lt[ arl inia"o J as o V"". com ttlão de i87'J a 
iSSO. Talão de multas. No corpo do talão diz 
- po.gou 6$000, direito de indJUtria e profissão 
de SL\a loja de f~zeud~s na quinta classe. E' de 
15 de Agosto de 1879, pelo collector Marianno, 
nao diz o numero d.~ folha que fez o Ianga
mento. 

Lisandro Fer"reira de Oli1leira. coro t:~.lão de 
1880 a 1!>81. Iudustrin e profissão. Pagou 12$ 
do s~a loja de cat·iaes. C:' de 24 de agosto de 
1880, p lo escrivão sô. 

Jose Zeferino ca·ngv.ssu com um t.alão de re
ceita provincial de 1880 a i8BI.Pagou 20$600do 
quatro volumes d~ dmg!IS que vendQu. E' de 30 
d·> Agosto de 1880, pelo col~ctor e escrivão ; 
nm · on tro de 1855, pagou 12$000 da sua. 
loja do hzendas n' vill.a do Rio de Contas, c 
mais um outro de i804 de reis 142$60(}, direi
tos de e~portaça:o de gados da provincia de 
Goyaz para a. da Bahi~. . 

J o só Vicente Brandão co w. talão provincial de 
iSSO a 1881. Pugou i0$,proveniente de su:>loj:> 
de fazendas, correspondente a doas volumes. E 
do 30 d~ Agosto de 1880 pelo collector lrineu 
l?ort·eira <lc Oliveir.~ com t~lllo de 1880 a i88i. 
ludus\l"ia e pt•ofi!siio. Pagori 18$ de sua loja 
de f~z~ndns. F.' rle 24 de Agosto de iSSO, pelo 
oscl"ivüo. · 

H oracio Pc!·cira ele Souza Fagunàes eom 
t 'lão em manusm·ipto, de . industria. e pro
fissão, diz o t.alão. Pagaram Josê V1cente e 
Comp. a. quantia de 20$400 de sua loja de fa
zendas sobre o valor locltivo. E' de 12 de ou
tubro de 1880 pelo col!ector. 

Fra11cisco Xa~ie,· Marques com talã:o de 
1879 e 1880. lndu~tria. e profissão. Pagou 
10$:300. direito ambulante de dous volum~s. E" 
de 25 d·~ setembro de 1879 pelo collector. 

J.[ m·iamto Diaga M a•-tin< de Oliveira com 
quatro ta.loles primeiro de 18n :i. 1878. Tra.ns
tnissão de propriedade. Diz no corpo do talão, 
pagou 6$000, de fdzeudas sobre o valor loc•
livo. E' de 30 de outubro de :1879, pelo col
ector ; o segundo e:s:ercicio de. 1869 a .1870.· 

Taxa. de escravos. Pagou "8$000, de dous es
crwos. E' de 12 de março de 1870' pelo col-
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lector. O terceiro é nrn talão manll!lcri:,to, que Estetxl.o An tonio Pereira. com um L:.lio pro
pJgou 20$000, diroit., de .. lamiJiqu;, ao anno vinci.ll ~e G$()90 de duas r~•e• mortal! pa!·a. o 
de 1864 ; o quarto, · lambem de 20$000, que pa- .consumo no a uno de 1881. . 
gou Çir~ito· de alambique no anno ele i838. Qutnlo ao terceiro for~m alistados eleitores 

Bento de Queira.: Mont11iro com dou• talõos neste municipio d~ Cu.rinhanh• por serem ju
wn do exercicio de 1879 a 1880, riscado e por rados, vereadores e juizes de paz, a. saber ju
oima 1878 a 1879. Taxa de e3ct·avos , riscado o "ndoo da rcvisilo de 1870, os seguinte~: Luiz 
por bail:o diz : hupokt o de industria e profis- Timothoo da Cunha, Lui.:l. de França e Sou~a , 
.s4o. Pagou ô$000, do fazendas que vendeu. E' ruajor Olegario Pereira Pinto Liberal, L~r
de 17 de novemb.-o de 1879, pelo eolleetor, ou- pcrcio F ernnndes da ltocl1a, Atilio Jose! Pc
tubro de i874 a 1875. Pa~pu ,1<)$000, di reito r eira, Francis cu Xavier d t Coucei~'lio, E r nus lo 
ãe alaiDbique, e01 22 de junho de 1875 pelo José Pereir:., Manoel Felivpe da Lapinha, to
collector o ~ser i vão. · nente-coronci José Dionizw de Oliveira. F e-

Quanto. a.q segundo, nesto municip·io de Gari- li•bino Fernt~nd~s de Assis, cap i til.o Francisco 
n hanh& nl!o foi indeferi~a !leti~.ã.o tle ningueli1 de Paula Pinto, Barcelino de Souza Pa ra
que requercs~o juntando tnl.to, sendo imkfc- gu~y01, Angelo Mo.rtins de Souta, Heitor Mar

. ridcu as petições seguint~s do nmnicipio de ques Rodrigues, Caetano Peroir·a Fa~cilo, Ca
Sauta Ma.ri~ da Victoria ., e que juntaram n.illo Alves de Lellis, Mano .•1 Lucas Ferreira, 
talões: Lelio José de OliveirJ., Joaquim Xavier de· Oli-

.Antonio Cados de OZio~ira. Patur!f,eow do~s veim, José Dvwingltes da Costa., Felinto José 
talões, um do exercício de 1880 a 1881. InJus- d:>. Costa. Emigdio de Aguiar Lisbõa, eapitao 
tria e profissão.- Pa.g<>U 18$ de sua loja de Anto::.io ksta.cio dt CoEta., Moysés do Mello 
fazenda. E' de 14 de Dezembro d J l880, pel o Alves, Ambrosio Pereira Mach3do, Aureliano 
collector e escrivão : outros r eceitn provincial ; Martins da Fonsee:1, capüão Aug us to J osé de 
de 1880 a 1881 (est:i. e01endada.) Pagou 15$460 Oiiveira, José Rodrigues de Barros, J os& Mo
de dixeito de espirito for te. E' de 17 de Agosto reira. Gonç•hes, tanente José Moreü•a de Castro, 
de 1881, posterior ao alistamento, e esti emen- Mareolino José de Castro, Cassiauo :'tloreira da 
dada. L:J.Cerda, José Baphsta Cachoeira, Thoma~ da 

F•·ancisco Marce~li>w de S ou;;a, CQm 10 ta- Silva Carneiro, José J ustino de Barros, José 
lGes, o primeh·o, receit:. proy_incia.l. P:-.gou iO$ Joag,uim da Silv(l. Lemos. Josá Caldeira Mart.ins 
de quatro ve~es que matou para. o consumo . E' de Moura., Luiz Rodrigues Gomes, Fideneio do 
de 1i de :Março de 1876 pelo collector, e nove Mello Alvos, Antonio Pereir(l. do Nasci,nento, 
.s!io talões de 3$900 de rezes mat~das para o B ·nedicto Ah·es F erreira, Glicer io Antonio d 
consumo . Costa, SU~:~.nio de Souza Cerqueira, Thoma.z 

T r asbuZo ·da Rocha jl{ edrado, com talão ·pro· Rodrig ues da Trindade, Joaquim de Sollz~ 
vinci11L de 1880 a. 1881 . pagou 10$800 )lrove- Fr ança, Joaquim .Moreira Victtr, Jo<é Moreira 
nieíltea de dons volumes de fazenda que vendeu. Victor, Antonio J osê de Barro~ . Dolfino P ercir>. 
E ' de 4 de Ou\1.1bro dé 1Ba0, pelo collector e Lo;:es, Joaquim Jo;é de Barros, major Fnlgencio 
eacrivio. do Moul':\ e .Albnquerque, Jacintho do~ So.nl.os 

.Antonio Gomes dos S an tos , com qua tro ta- -Lima;Ouilhermino Dnqne. dA SJtnt',\ nno, .Toar\ 
lões de 3$900 ca1a uril, de rezes mor tas para o Rodrigues de Macedo, José Maria de Lima, João 
consumo, nos nanos .de 1878 e 1879 . Alvoa BrMldão, Antonio Rodrigu·~s de MacGdo, 

Balduino de Queiro;; Monteiro, com dous ta- Ca.s.síano Pereira. Faleão,João BaptL•ta de Souz~ 
USes mauuscciptos, um do exerci~io de 1880 a Calh.do1 Ceneoio .1.o1quím d~ Bastos;Pedrq Pe-
1881. Pall'ou 15$450 de um se.mesore para ven-· r eira P1nto, José Xa.vier de Oliveira,tenente Et·
dsr espirtto f~rte . E' de 24 de Agosto de 1880, nesto P 1lreirn d~ Silv,t Castro, José Correin 1le 
pelo collector. . L~ce1·d~, r.bnool de Caldas Bt·andão. José !ti-

Outro conh•cimento garal de transmissão de c:n-do de i\le!lo, Izidoro Corre:& de Moura, DG
propriedade. Pngoli 2 f$ correspon<lento a 3.~0$ . rnldo C..rdozo dlJ Souza. Ioidoro Fer roiN>. N~ry, 
por qtutnto compt·on a01a posso d o terra. E' de CJrlOIJ d l Olivoi~ Castro, Bernardino José de 
i de Julho de 1873. B:~rros, Jeremias de SoaT.a. Lirua, JoiW P<'reira 

Saturnino Gomes da SiZua, com talão pro- Pinto, Jose J aqui<ll l\laehdo, coronel P <XIro 
vineial de 1880 - 9.$0im eatá, a. :1.881. Po.gou Mnch ndo de Athnyde, tenente J uvcncio Per eir<> 
6$180 de duas rezes mortas para o coasumo. E' Pinto, Trajano Corr.~ia de LacerJa, P Adro J osé 
de f O de Outubro de 188. da Olivcir~ e Avclino Jo:tquim de B:1s tos. 

Aureliano Baptista de Senna Almeida, com Foram alist.ndoe eleito~.· s por s.lrem jnrados 
t:Uiio provincial de 1880- a.ssim está, a 1881. da r evisão do 1878, nest~ municip io de Cari
.Pagou 6$180 de duas r.'•Ze~ mortns para o con- nhan h :1, os áeguíntos: alfgras Jo><Í Antonio de 
sumo. E ' de 2 ce Outubro de !880, · Moro.a•, Leodei:ario de J esus B~rros o Antonio 

llermenegildo de Car,alho Ne1Je.9; com tres ·Ribeiro de Miranda, que junto!l tambern dous 
~lões provineiaes de 3$900 cada. um, de r ezes talõ~s de industri" c p~olis$ãO, \tm de 6$ c ou tro 
mortao pa.ra o consumo, todos do anno ·· d e do 12$ . 
!880. For am aliatados ~J,,itores por set•om verea-

Lucinio Antonio M Valle , com cinco talões dores d:r. eam2.ra desta vil!• , no presente clua
provinciae• de 3$0$0 cada um, de r~zea IDOI"tas tri~nni<>, os segui_n~3• : ca)'itão Manool .Al .. es 
par~ o eonsnmo no ànno de 1880. Nor manhA.,Joa.quim José de Sant'Aona,Ludgero 

Antoitio Martins da Oliveira , eom um talão dG Holland~ C:.val.canti, Francisco M:>TqMs Ro· 
provinelal de 3$000 de ttma rez mor ta para drignes, ~lanoel d ' Molira &osa .• e do qnatrieu-
0 coi!.lttmo Jio 9Jlilo de {877. liió 1>a~sado1 Clemente Per eiNJ. .A.rouca. 
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For~m. alistados eleilorcs, por serem juizes q~es Teixeira Campos, José Pereira do Nasci
d, paz do f o distdow dest,villo, os sogtÜntoo: mento, Pa.uloda Silva Lima, \'icLarino de Cas
Antonio Joac1uim Alves, Jofio Fet•rcL·a. l:larbo>a, teo e Silva, Com·ado Moreim de Carvalho, João 
Manocllgnacio dos Sant.os, isto é, do presente de· Abreu Noiva, José Pereira Cesar, José Pe
<Juatriennio, c do passado Manoel lgnacio dos reira do> SctnLos, Thomaz de Abreu Neiva, P -
Santos e Antonio do Carmo S(l.utos. Da 2• <lis- dru Marques de Souza, tenente Anwnio Joaquim 
tl'icto da ilfalhada, do presente qu:~tri~nnio, de M,olpihã<>•·, B nto Ribeiro Campos, José 
Francisco de Paula Brandão, An~on'o Alves Lino de Cerqneil'a Magalhães, Joaquim José 
Brandão, c do quatriennio passado, J aquim de 1\Iou:·a, Joaquim Gomes Cardoso, Honorio 
de P -.ula Ilfagalhão>. Do 4• distrieto de S. João Josó de Moura, Antonio de Souza Ramos, Joaé 
dos Gcraes, no pr~scn~c quatriennio , Joa:tuim 1brques de Sou•a-Ro>mos, Jo•é Pereira. Ramos, 
Moreira àe Mello, Reginaldo Moreira da T1•in· Francisco Ju<Ó ~?S Santos, Henriq~e ~e Souza 
d1de, .Deodato José de B •r ros; e do passado, Ra>nos, Joo:o Fil1zaura da Rocb.a R1b&1ro, .João 
Joaquim Pereira dá Silva Cas~ro e Francisco Marqu s de Araujo, Jos6 Porfirio de Arapon.ga, 
Joaquim Alves. PastOi' Benigno de Sant'Anna., S · basti~o Auto-

Foram alistados eloitores d > rnunieipio de nio de Souza, · Aniceto d' Motta Brocb.~do, 
Santa Maria da Victorin, por serem jurndcs, Ernesto da Motta Brochado, José da Motta Bro
vereadores e juize> de p&z, os sa.~uüües jura- chado, lzidro Alveo Nogueira, Januario Morei
dos da r<lvisao <le 1879 · Martiniano l\1oreir:o. dos Slntos, C}rcomdis Tebl·onio de Brito, Izi
do• Santos, Manoel do Qnciroz Monteiro, Mn- dra de Ca tro e Silva. c João Antonio de Souza 
noel Martins da Oliveira. Manoel José Mar- Ramo>. 
~ues, Manoel Vieira Primo: Manoel An tonie de Foram alist1dos el~itor2s por aer~m verea
Souza, Ursino d' Costa Athayde. Vnleriano dores a~ camara de Santa Maria dl Victoria, 
Baptista de Sou•a, An~ouiu Alves Peteira, a sal.>·,r do pr•;sentt: qu~trieunio os seguintes : 
Francisco Nunes da Costa (juntou tambcm dJ- -Tenente-coronel ~·rancisco Jose da Rocha 
cumento de ser vereador da c::mara, do presente Medrado Prino, Claro Dumience e So~tza, Elias 
quatriennio),Hermenegildo de Carva.lho, Maria- da Rocha Riheiro, Jo~quim Alfonso da Oli
no Moreira dos Santos,Norb·mo Nunes da Costa veira; e do qo.atriannio p~ssado, Joaqailn An
(juntou tamberu documerüo de ser juiz de tonío da Ce"queira Mai;alhiiao, tenente José 
paz da freguBzi9. de Sant'Anna. dos B1~ejos), Augusto Pereira.. de Carva.lho, e Franci:o:co Au
Pedro Nunes de Araujo Wandel'l y (ju:Hou gusto de Araujo Bastos. Fot·am alistados e lei· 
d;cumento de ser juiz de p•z d' fregue?.ia to•·es por s~r·'rn juizes de paz do quatricnnio 
de Sant'Anna), Antonio José Lopes, F1·an- pass •d >os ao;::uintes: José Juaquim da Rocha, 
cise0 Antonio do Vali~, Gennsto José Alves, e Jo9quim da Rocha Ribeiro d~ districto do Rio 
Joaquim Manoel Marques; Mano·,! Tavares da das EguM; e Francisco Joaquim Flores do dis
Cos ta, José Tava1·es da Co~ta, Cypl'iano Nunes tricto de Santa Anna. dos Br~ios. 
Dourado, Manoel Jo~quim Lopes, Com·ado Dias Quanto ao f!Uarto foram :·listados eleitores 
du. Costa.,Pdix Josê do Oarmo,llermngenes Lou- no municipio de Snnt.a. Mari~ da VicLaria~ os 
renço da Silva,Jol'io cte Souza Cnmcllo, Luu Joa- jurarlos do m•Jnicipio d·) Mac&tibas, Te:·tuliano 
quün Nunes (juntou t tmbeiO rlocumento de ser José de Araujo, c Theotonio J•Jsó de Araujo, 
vere1d0l' da c~m::u·a, no presente quatl'iennio), os juizes de paz do dis~ricto da L·1gô.L Claro do 
Manoel gduardo Victor Modesto. Manoel da Municipio de MaNuibas, Antonio P·~reira. de 
Araujo Barretto, M~\UOel Rufinn r>odrozo Dias, Sou2a Fagundes. Qa~nto ao quiato (oi inde
Ovidio Victor Modesto, Pedro José Felix, Raphael (wido a requet•i•nonte d' ldelfonso Francisco 
Nunes Dourado, Simão Nunes Dou~ado, Fran- do Nascimento. jui7. de pn~ do present~ qua
cisco Cavalcanti t!e Sonza, Jovencio Alv••s Pe- triennio, e do districto da Villa de Sl\nta Maria 
t•eir<>, Ti>uo theo da C0•ta Athaiue (juntou Lam- da Victoria, sob o fund~1uonto de não t·1r pro
b~m uUl talão de te\' pago vinte milré.is, direi- vodo o exe>·cicio de •eu c:lrgo, nem av .liado de 
to' d·~ ahtnbiquc). Tebustins de Souzo Gnlviio. sua. eleiç:lo (para o que não foi ouvido), como 
Antonio Joaquim de SonzaCuneg un.les a, Deus exige o nrt. 60 das instl'Ucçõ~s e mais um te
Telles, Fausô.no d' Almeíd~ Castro, Fe!ix de legramma de ministerio do imp~rio. 
Deus Tcllcs, Honorato Pereira Pinto, Joiio Af- Quanto ao sexto. fina.lmente, foram alistados 
fonso de Oliveil·a, José Pirita do A .. 's Negrão, eleitot•es n este município de Canhanha, p.~,· 
.João José Linces. JoãoCasim.iro da Rocha, João outt·o meio de pro~ os seguintes :-Tenente
da Costa Santos It~parica., Manoel Jo~quim d~ coronel lnneu Pereira de Castro, provou pos
Araujo, p,,nlo Mor.,üa dos Santos, Angelo Cus- snic l.>ens de rai• valor suffi 'iente para sêr 
todio das Neved, Balduino Marques de Ar !Ujo, eleitor. Exuperb de Souza Spinola, o mesmo, 
Donimgos Antonio das ·Neves, José Alves Pe- capitã0 Fructuoso Alves Norrnanh•. por ser pro
reira Torquato Baptista de Souza , Zefecino An- mo!Dr publico .• José Olym!JÍO de Souza, por 
tonío dJ Gusmão, Bento José do Esp;ríto Sa.n- oer sub<lelegado do districto da ViU •, Jero~y'?-o 
to, Anacleto Mor.,ira dos Santos, Fortunat~ Borge• do Barros, por s >r formado em direlto 
José de Gusm~o. Firmino Mâl'ques.de Son1.a., Thoma~ de Sou~a. CaZla1o, por ser profes
Francisco Antonio da Rocha, ten3nt•' Francis-~ sor substituto d·l Mnlhnda, Joa2uim Gregorio 
Pereira de Mjranda, João C·trlos da Cunha, dos Smttos, juntou um titulo de curador geral, 
M,tnricio Antoaio <lo Souza, Ptldro Affonso <b . talão e recaltas, procur~çito de s~r encar
Oliveira, Serveud., Souza Barl>oza, Tertuliano; rogado de _n.egocios, Manoel Joaquim de Me
de Carvalho Neves, Antonio Mo1·~ira doa San- ' MZes, professor eifectivo Rosendo Barbosa da 
tos, Febppe Ne7 do E;pirito Santo, Jose da . Silva, professor jubilado, João José de ~c
Silva Brs.~a, José Marlins da Silva. José .Mar- ! . nezes, idem, Cyro Ladi~hu aors-es, tabe!Mo 
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. vítalicio Padre João R \Uiino Bazellar, v i-I ma ruui to me honro, o capitão do porto .é o nu
gario c~llodo, capitão Fro.neisco p,,rcic•a da o mo> o um dos capitiies do mar o gucr1•a,o não pó de 
Neves, deleg,>do de policia. João Lopes ser promovido ou gra.du•do, ã espe1·a da deci
Rodrigues, douter em medicina, João Ricardo. são desta camarn. E' praça de 1828, e, portanto, 
do Nascimento professo~, Francif;Co Correia conta 54 annos de serviços effectivo3 a nação. 
de Lacerda, com documontoo de poosnir bens 9ra., senhores, um homem nestas condiçõ~s 
de raiz, e em certidllo de. jurado da revislío não devo ser attendido em seu• direitos, aassn
de 1878. Guilhemiino José da Silva Rego. Sub- ~~sem tanta constancia e Jilerseverança na peno
delegado Jo districto de S. João dos Get·.ws. sissima carreira das armas? Pot· uma. questão 
No municipio de Santa Maria da Victoria as de mezes, d-, semanas G ató de dias, pódem 
oeguintes: Dr. Catio G11errciro de Cll.Sh'o, juiz perig..r e~ses dirGito•, que não eiLtendem tão 
municipal, padre Spiridião Alves dos Reis, sómente com a. sua pesscn, m •• envolvem os in
vigru·io colhdo, pldJ•e F6l·nando Rod1•igues da terGs;e> mais ''ilaesde toda a sua familia.. 
Silva, vigario ~neommendado, José Fran~isco Em quasi identicas circumstanci~s estão ou-
Nepomuceno tabellião >·it.licio. Euja.cio Ja- ll'Os muitos officiaes. 
coma Meneze_s idem, Francisco de Paub Mello, Uma vez aceito o inconcu&so p~iucipio de que 
curador geral, Mano e I J o•·ge de Oliveira.,· a. promoção- c o meio de manter" o inccntwo 
professor substituto, Auto1Úo José dos RA< entre os olficiaes quJ ã ella visam como recom
Meirelles, profagsor effeetivo, alferes Manoel pensa justa e e'perada dos se11s esforços e dc
Lucio da Silva Lisbo~ subdelegado. Jose Per- <li cação ao •~rviço publico, vexatoria e iníqua é 
nando Digerando, profe•sor sab;tituto. Nada a clausula que <le~ermina o espaçamento dessa 
mais se continha nem out1·a alguma cousa se r~galia, quando se produziu o facto que póde 
declarava, senão o q~:e ft~lmente aqui se acha det"erminal-a, isto <i, a abcrtur~ de U!Qa vaga que 
e•cripto e declar~il.o que fielmente dei cumpti- dove ser preenchida. Promoção não é só accesao 
mento ao pedido do supp1icante e dou fé. Vai em posto, e ta.lllb9m mais ga.~antia·s para si e 
confet'idO. par outro official companheiro. Cari- para. !t. familia. ; é um facto de resUltados com
nhanha,22 de Junho de !882. Eu,Cyro Ladislau ple::ros e de tal cnracter que . o direito toma âs 
Borges, escriv~o q11e escrevi e assignei.-Cyro vezes caracter quasi sagrado. · 
Ladisla« Bor9es · o SR. Jos:E Il'hnz.wNo:-Ap:}iado; é' uma ini-

0 Sr. Escragnolle Taunay: quidade o contrario . 
..o.,Ha pouco, Sr. pro3idente, fallou o nobre O SR. EscRAGNOLLE TAUNAY;- Como, pois, 
deputado pelo Ceará, na neces•idade de V. Ex. sujeitar esse direito a• eventua.lid11-des que se 
organizar a ordem do dia. de amanhíí., de modo pódem produút· de um dia· paril üU~ro, quanto 
qu~ .pudesse ser suj.eito.á discussão um p~oje.cto mais em uma semana, ou em _um mez, ou em 
de mteresse material para·~ sua. proymcuJ. :. muitos mezes? 
a!l'ol'llo pedirei a. V. l!:x. quoirn tonur igual pro- Aberta a vaga, é preciso logo pree-11~hel-a por 
v1denc1a. em . relaçao a O!!tl'O assumpto, quo quem CO~lpete ser promovid~ e que anh~I:. por 
entende eom llltaresses mul\0 elevados e todos essa compensação aos mmtos aacr1ne10s de 
de ordem moral. tempo, saude e commodidades que tenha feito. 

Refiro-me á. emenda do senado sabre a pro- (Apoiw.los.) Peço, portanto, a V. E:s:. o favor 
moção da·a.rmaja. (Apoiados.) de auxilür-me nesse meu lieside~atum, ven-

Veiu-nos daquella casa desde llfaio ultimo, e, do liquidado es>e ponto incoutrove~so e qu~, 
apezar · do empenho que sempre_ tenho f~ i to, estou certo, não soffrarâ discussã~. Para tanto 
como melhor do que ni nguon1 pó de V. Ex • hasta que seja collocado em primeiro lagar da 
attestar, já decorreram tres mozes sJm que ordem do dia de amanh:i o lll'Ojecto que do se
conseguisse approvn~o uma alteração tão sim- nado veiu.para cá. 
pleG em sua esscnda, quão f~cunda e proveitosa V. Ex não m~ a tt~nde 1 
em suas consequencias. . . 

Sabe . V. Ex. que com esta demora pouco O Sn. PREsiDENTE :-Mas V. Ex. não concor-
justüicada. soffrem distinctos offi.ci~ll• da ar- da commigo, qua es&:i. excedendo o tempo'! 
mada. · O Sa. EscMGNOLLE TAur.:AY :-E V, Ex. 

O projecto attende a um dos pedidos dessa ·não concord"' commigo que nõo ouviu o pedido 
nobre closse, acabando com a pra:o;:• de se fazer que lhe fiz? (Riso.) 

· a promoção geral em certo e determinado dia 
do anno, ficando assim equiparada. a condição O SR. PRESIDENT.!l :-Não, senhor; V. Ex. 
dos officiaes de marinha aos do exercito, no pediu para ser colloca.do na ordem do dia do 
qual não existe mais aquella disposição a na- amanM o projecto sobre promoções ria M'mada, 
chronica. O SR. E•caAGNot.t.E TAUNAY :-Isto ha muito 

vou citar em exemplo a V. E;x., p~ra· mos- t~mpo que peç~ pa1·ticularmen~e a V- Elt.; mas 
trar quanto é vexatoria essa demora p~ro\ offi.- o tal amanha nunca chega. R, clamo da tribuna. 
ciaes a quem assiste o direito á promoção ou que 0 projecto sej" posto em priu1oiro lagar. 
graduação. · O S P O d'd d b d 

O actaal capitão do porto, ofl!cíal carregado a. Rl!:SU>ENTE :- p: t o 0 no re e-
de annos, enc!'necido no serviço da nação e putado s~ra a.ttendido. · · 
pertencente a. uma. familia toda ella dedicada. ao O Sa. EscRAGXOLLE T.<UN.\Y :-A' vista da 
dever e inclinada a.os tra.b~lb.os do mar, nos promessa. qne aco.bo de ter, corre &gora por 
quaes tanto se distinguiu o seu mais illustre V. Ex. o negocio. E', pois, com satisfação qu8 
membro, o alruirante.Delamlire, com cuja esti- vou sent1r-m~. 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

i• discussão do p rojeoto n . 198, de 1882, au
tori~ando o so:verno a mandar matricular no 
1° t\nno da facnldade da direito d~ S. Paulo o 
alumno J oiio Virgilio da Trindade. 

O Sr. Car"'t--a lh.o R e zende (pela 
orde?a) requer e a camara concede q 11e este 
projecto tenha uma. só discussão. · 

Vêm á mesa, são lidos, apoiad~ e cnl~o.m 
em discusaão com o projecto as se.;uin tes 
emendas : 

. Emenda ao p>·ojeoto n. 1.98 

magna. questão de privilegias de ~venção. A 
lei de 18.30 cotá j á. caduca, não póde mais sub
si•tir em fac., da. civilisaçio, do progre-;so in
du•~rial e U.o desenvolvimento porque o paiz tem 
p1ssado. 

N Ot!l-ndo a.p~uas a sing ulàt•idade de vir um 
projecLo novo do senado em Jogar de emen
das á proposiçil:o que da qui lhe foram en
viad& e com pezar Jll;l.ÍS uma v~z sentindo q11e 
a vontade da outra <:aJUara seja sempra u. 
preponderan~e. porque, mfelizment~ , a camaru. 
toinporaria pelas circumst>ncias especiaes em 
que s e acha sempre collocada o·ll em que os 
governos a colloeam nl!o pode contra.pór-se 
continuamente aos actos do sen:.do, uma vez 
que as fusões q_ ue deviam aer um. reour,o Ol"-

Igual f>vor seja. concedido ao 4mud:\llte . Fabio dinario, como tal oonsíderado pela. Consti tuição, 
Jacintho de Mendonça Uehõ:.. para gosnl-o em tó em caws extremos e especidiisimos é que 
condições idAntkaa. sem sido empregados, \.ai toda.vio. cbnmo.r a 

11\lenylio de seus collegas pan algnmas medi
P aço da camara dos deputados, em 25 de ficações feitas ao projecto primitivo, q ue não 

Agosto de 1882.- AuguslO Fleu~y.- Genli- l he pat·eccm as mai1 aceitaveis. nem as que 
niano B . O. Go~s.. mai s se amolJam ás eircumstancias d·) nosso 

Igual fa~or a Gall~llo Marinha de Oliveir~ pdz. 
Lima, para. 100 matricular no 1• ><nno da í~cul- Tinha a camar:> disposto no seu projecto que 
d&de de dir~ito do. R~cife. S. R. não teria. Ioga r a concessão dê patentes dos in-

Em 30 do Ago~to de i 88"Z. _ Ribt:iro dt "W ~- ventares de productos pharmaccuticos c ali-
ti.4SSt. · mentarcs ;.o· sanado, no entanto, no seu z.rt. i• 

§ 3<, elimino11 esta restricção, permtttindo, 
Ni ngaem ·pedindo a palavN, 9 encerrada a eonsequentemen.te, que os novos prod11ctos 

discus!ilo e, posto a votos, e ap pr ovado o prJ- pharmaceaticos e alimentares passam tamhe!ll 
jecto, bom como aa emendas e são remettidns ser cbjecto de privileg1o industriaL 
á commisilão de redacção. E ' corto que no art. 3•, § 2•,da-se ao governo 

Discussão u llic:< du emen~s do senado ao o ar bitrio de conceder ou não prhilegio de in
projecto n. 182, s obre privilegies indastri:>es. ven~.ão relati~amente a t.aes preparados, deter-

O SX'. Candido de Oliveix-a. minand:>-se que nessas CliSos o pedido e a amos
comtça obs:rvando que, em l ogar de emendM t rl!. sejam SOjeÍt03 a Uffi O:<ame prévio 11 
ao projecto n . i 04 remettido pel a. camara. dos secreto, depois do q ual ao pode:· exec11tivo é 
Srs. deputados ao senado, ve- se, vin1o delt·e, licit:> conceder 011 do ·o privilegio. Mas uma 
um p rojoct.G novo inteiramente, com 0 titulo t~l doutrin~ , em logM de constituir-se uma. ga
de : E mendas substi tutivas d proposição. rantia para o publico, é llntes uma po1·ta. para 

B' corto que 0 substitutivo melhorou consi- o a·rh,trio. ficando o governo arm3do d \ fa
deravelmente 0 primitivo projecto, corrigindo culdade de conceder ou neg~r a p~tente; no 
alguns defeitos; mas substitnÜldo-se totalmente eml'lUI:> quo o uníco principio :.ccitavol e que 
0 que tora adaptado na ramara acredita 0 ora- preval ece, aliás, em Jegi!lsçõos ad~'\nbdll.!l, á 
d · li que, quando a invenção refere- se a prodnclos 
or que '" norma• rcgun-en tne• a app car-<~e cbimicos, pharmaecuticos e alitMntares não é 

eram as de que t"11.tam os ar tigos do regimento susceptivel de monopolio. 
relativos á d1scussão de emendas. 

A emenda é uma modifi.ca~llo do projecto Compreheude a. ea.maro. a r tl.Zilo desta limi-
princi~al, alterando- o om algam<1 de suas ta~:1o . A 'l"e nd:l dos.pradtteto> pharm~cauticos, 
partas; no emtanto, o q ua tomo•? um projecto affectando i sa11do publica, e~igo condições 
substitutivo que nada conserva da propo3ta pri- espcciaes, como exame pela junta de hyç-iene, 
mitiva e antes a altera essencialmente ; não a concessliô oor pllrto dell" da fo.ct.ddade de 
esta, p~is, no caso da diseussto unica. de que co-· vend.er, e oütrne s"rM~tias quo hrn3.rl(o r&
gitou o r egimen to, c nem parece quo deva eu- comm,ndavel o produeto. 
tra.r em debate sem nm p11.recer da r espectiva Permittir-se, portanto, res tricção, o mono-
cornmisslio. polio em rehçJlo nos productos pharmQceuticos 

As>itn pensa o orador que o S11bstitutivo do é não só poder~se tornai-os ca:os, exagerada~ 
senado devi:. ter idu ·u commissiio de inclusLria mente c&ro•; como fazer dcsapp~reoor m o:i tt>S 
o :.rte• p11ra sobre elle emittir o se11 jui1.o, uma vezes :u; condições de segurança que a saude 

·vez que não se trata simplesmente de emendas, publica reelàrna em cs.sos taes. E', ~o r assim 
como disse, lll:lS de uma !·reposição inteira- dizer, fnndeMe o charlatanismo offic•aL 
mente nova, eonsagTando pr incipies di~er.>os e Ssm duvida o inventor d~. prodactos phar 
a l tora.ndo oompletamon to o qae nosto. casa se maceuticos esfá 1U3 mesmas condiçlles que .o• 
votou em iSBO. demais inventores, o seu direito á propriedade 9 

Não insistirá, porem, S)bre esta prdimina~· ; I igual; mas a garantia J?aTa. o Lnvelltor não 
comprehende que o paiz tem necessidade de ·e::tiste sómente na concessão d~ patente, · vcrift-9 
uma: rerorma legislativa eom •·elaçi!o " esta Cllo-ae especialmente pelo cradito W. fabrie& 

v. rv.-35 
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pelo nome _e conceito do inventor. Quem não 
sabe, por o:o:emplo, que o que garante o valor, 
a exeellencu de certo• prodaetos medicinaes ê 
especialmente o nome dos oeus a utores 1 

O x•rope de ferro de Ra.buteau, o ferro re
du.zido de Q11evenne e outros preparados mes
mo •em o privilegio tcrinm o. sua· garantia 
r. a r eputação do autor do fabricante. 

E' esta a doutrina que t<lm vigJrado em Fran
ça, é o principio dá lei franceza de 4 de Julho 
de 1844 o que ahi l9m •ido acceita sem incon
veniente, declarado Bedarride, no seu commen
tario, .que a garantia. do producto ealá. no nome 
do autor, decuj• fah,ifieação on!raude pôde •~r . 
objecto de nm processo judlciario e penalmente 
punido, mesmo •em o privilegio ou patente. 

Entretanto o senado alterou nesta parte a 
proposl$ da camarlL; e, si no todo do projec.to, 
no seu systema, a alteraçlo foi .Para mclb.o~, 
porque, já o disse, acha o aubstltiltivo muit.o 
superior á proposição ... 

O SR. ~'ELICIO oos SA:.-ros :-Apoiado. 
Q SR. CANDIOO DE O~IVE!ÍA. • • • todavia neste 

ponto especial a.cam~ra viblicia afastou-sedas 
boas r egras, e a modificação que introduziu não 
é a ceitavel. · 

Entende, pois, o orador qoe deve prevalecer 
a idéa primitiva, isto e, não se conaid~rar obje
cto de patente a invenç~o de productos chimicoa 
pharma~euticos. (Apoiados.) 

Os produçtos alimentares estA:o nas mesmas 
condições : tamb.em a sua venda prende-se es
treitamente á aaude publica, porque pôdam 
haver m&us preparados sob o nome de productoa 
alimentares. A livre eoncurreucia. em tal 
ea.s0 deve aer a norma, e a. garantia da. boa 
venda do producto está eu::tamente no crediw 
da fab?iea que o produz, n~ marca da fabrica, 
cujas W.uüicaçõM têm ponalida<ie propria. 

Outr:>. innovação do projecto do senado, que, 
na. opinião" do orador, não se colduna com as 
nossas circumatancia.s especiaes, é a que per
mitte olltre nós a conceaai!o de patentes á~ in
Tenção• feitas no est!"ll.ngciro o quo ahi j& 
estejam privile~iadas . 

O que é, {l!lr l.:mto, a r eciprocidade Y E" uma 
utopio, uma :Íopiraç1io completemente burlo.cla. 

O Bra.zil ·per longo tempo, ai nda ha de im
portar grande numero d~ productos do eatran
gsiro, e com certe.Za. as invençõe> que em seu 
terri torio se fizerem diffi.cilmente lel"i!o largo 
.conoumo DA Europa. 

Comprehende que em naçõe~~ i~almente 
civili58das e adiantadas, cuja industr1a está no 
estado florescente, esse principio de recipro
cidade, isto é , o valimento para o privilegio 
estrangeiro no torr ib rio de Ulll& nação tem · 
effeetividade e deve s1r aceito ; =• o que in!e
lizmonle mata a ind•Jstria nacional nascente~ e 
a faz definhar, é o::taetamenl.e a applicação dM 
dou trina• absolutas, de••~ princípios gera.es do 
do livr•> cambio (apoiad<J s), da l ivre cabotagem . 
Esses· lenimas da escola, tomados em absoluto, 
sem as cautelas q U·~ as circumstancia& e a 
inio!e do paiz dev~m .impor, têm conlribuido 
para o n'3Dh!lm adiantãmento dá nos>a. induatria 
e p&.ra a creaçio dos obstaculos auecessivos, 
nlo\merosos, com que elh tem de l ullr para que 
pouco a pouco se deaenvalfa, embora com tanta 
m-orosidade, como ó notorio. (Apoialios.) 

E" certo que quem eon;;eguiu fazer wn in
vento notavel na Europa, pelas rcgraa.a-eraea 
de direito absoluto, deve t er jua a que·· a sua 
invenção soja respeitada em todos os p~~e. civi
li.sadoa. Portanto a doutrina do senado o cà,. ca
mara não mereeeria reparo •i um!\ rest.ricção se 
lhe pudesse i mpàr, isto é, a d.anrminação de 
que algumas fabric;~s de producçlo do ~repa
rado pri viligis.do, fnnccion as~em no Br:runl. 

Sem eate limite a lei n[o vai dar IIÓmen le 
pri~ilegi~ de i>. vençiio vai dar tambel)!. o pri vi
leg~o de 1mportsção. 

O Sa. F'ntoto DOs SANr08 :- Apoiado . 
· O estrangei rJ que ~asa d3 um privilegio, 
qile tem t1mbem a patente brazileira., contaa do 
na Europa com a mão de obra barat&, com a 
materi:. prima. lambem barata. com todos 01 
meios faceie de producção, B fabricar:i o s~u 
producto ~rivilegiado e o enviari para o Brazil, 
vindo, . po1s, o privilegio q lle se vai conceder 
neste caso a ser não de invenção, mas propria
monte de importação. Com tal doutrina quiz o •eaado obedecer i. 

gre.ndo regra ® reciprocida.de internacional, 
doutrina esta aeductora como a do livre ca.mb:o, Conseq uentemonto, concordaria o orador oom 
da liuo permuta, da livre cabotagem, etc. i. idéa. do pr.1jeeto em.endado de se COllaiderar 

enlr3 n6s pririlegiadas as invellções já go-
Mas o senado, :l.ssim c~mo a camarJ, que zando de patente no ·estra.ngeiro, si por ven

Toton UIDA d ispaaiçio <JU&ai ieual, deixa.r~m, .turi sa impozesse .a clausula de, em certo e 
por amor dos princip1os, de attsnder ás cir- determinado tempo, funccionar entre nós, uma 
co.msta.ncias especiaea da. industria brazileira, fabrica. .ou estabelecimento similar. (Apoiados 
esque~endo-se que uma tal reciprocidade é im-

6 1140 
ap~iados.) 

.Possível trstando-se de um paiz atrazado em , . . 
matel'ia illdustrial, e que não· pódti ser posto E_' certo que e uma das questões mala dlf-

. nomesmo:'Pé que outros p3.izea que têmgunde :fi~e1a de solução. . 
progresso-e STa;nde desenvolvimento. Na Belgica houve u ma. l:lJ:ga. discussão; 

Çomo é que ~o estrangeiro ha. de 8~ fazer exa~.ni.n~u-se ·o problema. sob teda.s as suaa fac.es, 
clfeetivo o prirucgio de um brc.zilciro, quBDdo e nao ae · pO~e dar-:lh~ ~olnção: note-se, P?rc~, 
a nossa ind11stría esta, por assim dizer, no seu ~qu~ as ~~d1ções mdmduaes . . daquelle pa.u: sao 
periodo inicial no se11 estado embriDnario t mmto difterentea das nossas. O preço dá pro
Só mui n:ras v~ em CABOa muito exe&pcW: dticçio na Belgies é quasi igual ao da França. 
naes, poderá.wn brazil•iro fazer valer no ea- Noto-i, porém, exclama o orador, a dilfer&nça 
trangeiro a sua invençlo pan gran"des benofi- qué exista para cosnnosco que mandamos nossos 
cios que se prendem .á patente. prodnctos n~tivos para a Europa afim de virem 
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de li manufacturadoa! Assim não ha recipro
cidade, nll:o podemos competir e 1m o catran
gair(')~ do sorté qus vamos autoriza.r não o pri
Vilegio de inl'enção, m~s o de importaçlio. · 

Sem duvida, a lei ~antindo o pr:•nlegio de 
inven,ão visa o respeito ao direito da propri a
dade, que s~ a.ppliea. t~nto ~o producto· mate
rial do tl·abo.lbo do homem, como. ao p roducto 
tlo seu e,forço intellectual ; ma.s nesta grande 
q uestitO da. COUCQSSãO dl privilegio de IDVEiilÇãO 
não entra só o clem,nto priv-ado, h~ lambem o 
iut.ere:!se publico, a5 conveniencias sociaes, e 
são eeta~ conveniencia.s dn nossa sociedad~, d~ 
nossa organização individu ·1 imperfeit·\ qu~ de
terminam que não s~ dwe adoptar entre nós 
como regra absol uta, este principio consagrado 
nas l ogislações ootro.ngciras de privilcginr-se 
um p roduct() o u invenção que goza de p~lente 
no e5tr&ngeiro. 

Entre nós t ti doutrina impoc·tnria. em cles~r
viço ao publico, entravaritl. o desenvolvlm~nto 
da noesa industria, cntorp-.cendo-lhe a 'inicia
tiva. e esforços . 

Aasim pensa o orador que a camara deve, 
an tes d~ votar o projecto, meditar sobre o al-
cance desta. disposição delle. . 

Permittir a camarJ., em aoaoluto, como foi 
· delib_erado no Mnado, a eonceasao de priv-ilegio 
de invenção aos p:oductos jã privilegiados no 
estra.ng-eiro, é contribuir para o definh!Uilento, 
para o não progresso da industri~ no.ciono.l. 

E' certo que a cam.ara de i880 conaagrou 
doutrina, m~• a ultima parte do art . 2• do 
projecto deUa impoz-lhc uma salutar r es
tricção, isto é, (lê): 

c A pMente, neste c~·o, salYO disposições 
legislativas em contrario, será concedida sob 
& condição de h•bilitar-se o cuncessionario a 
fabricar no Brazil, em um prMO imJ!rOrogavel , 
que ae lhe marcará, os productos 1ndu>triaes 
de que s e tratar . · 
Acaut~lla.va de ;tal arte o a rt . 2o do projecto 

o noto.vel inconveniente daa conc~aaões em ab
soluto . 

Sab} nérfaitam~nte que a Cllolllal'll adoptou 
tambem ' uma cond~mnada doutr in&. qual o. de 
priv-ilegiar-se a introducção, o que é um. v )r
dadeiro disparate eeonomico. (4poiados.). 

Nesh ·parte, como em muitas outras, o se
nado procedeu com grande aabedcri&, supl'ri
mindo o direito do priv-ilegio, q·•e si em 1830 
poiia ser aceito pelas éircucnstancias especiaes 
d~ nossa civilisação individual de ent!l:o, hoje 
nlto tem defesa possível. 

E' carto que a lei de 1830; legislação vill'ente, 
considera como susceptível d9 patente a 1ntro-. 
ducção de nov ·s industría.s, mas em 1830, em 
que tão atra.eado se a.cha.va o 'estado do nono 
pa.iz, era preciso dar 11 mão a inda~trias :aas
centes, qua.Bdo se luctava. com ta"Qta d•fficuldade 
na introduccao de quaesquer melhoramentos 
entre nós. · 

Procedeu, pois, o legisb.dor de 1830' Com 
muita sabedoria e diocrição,.disp~:~ndo que oeria 
mantido o privilegio ao inlro<lactor de indastri& 
nova. (Apuiados .) · · 

Mas hoje as condiç~es economicas do paiz silo 
entras. Com quanto o.ind~ esteja muito atro.zada 
a industria na~ional, todavia nã:o e1tà ta.nto que 
devamos conceder privilegio ao simples io~ro
duc or, sendo tão faceia Q continUlls u rela~õea 
entre os povos civilisados. 

Foi um grande erro d~ camat-a consagrar no 
seu projecto e110e direito de se priYilegiar a 
in troducção, e o senado bem procedeu, elim;
nando-o, mas por seu turno, permittindo a 
cooce.llío da p~tente do ""tor estr-angeiro, 
novas descobertas, i ;:so {aclo concedeu o 
privilegio, o mon~·P )li o par~ a impor tação 
porque, como já declar ou o orador, n unca essee 
productores darão entre nó3 desenvolvimento a. 
sua industria. ; as mach inas c 0 3 producl08 não 
&cri o fo.bti~o.dos no Brazil, 1nas no cstr .1ngeiro. 
Logo, ó especialmen te o privilegio do impor
tação, qae é concedido, e não o da·invenção. 

O Sn . PR:zsroxl'\"TE:- Pe~.o ao nobre depu
tada para interromper por algum tempo o seo 
discurso at<i que o Sr . ministro da marinha 
l9io. a ana propost3. 

O Sn. MINiamo D.l. M.uu:saA é recebido com 
as formalidades ào estylo, toma Jogar a direita 
do Sr . presidente · e lê as seguintes 

PROPOSTA 

Creditas para ditidas de exe>·cicios findos, 
e para cobrir deficits de diversas 1lerbas do 
orçamento de 188f-t882. 

Augu>tos e dignissimos Srs. rep~e•&ntantes 
da nação. 

Em. vish do que preeeitúo. o art. 18 d~ lei 
n. 3018 de 5 de Novembro de 188J, niio póde o 
governo satisfazer o pagamel\to das dividas de 
exercícios :findos, constantes das duas inclusas 
relaçõas, por nio terem aa respectivas verbaa 
deb:ado aaldo1 nos ex~rci<;ios a que porLene~m 
as despczas. 

Venho, portanto, de ordem de Sn-.Magest~de 
o llnpersdor, sabmette~ à vo.s~ro á~provnção 11 

segumte 

Pro]Jo• ta 

Art. L o E' a~~rto ao ministerio da marinha 
um credito extraorJ inario de aove contos seis· 
centos e trinta e cinco mil cento e oitenta e 
dous r éis (9:635$182) pm,. pagamento de dividas 
de exercicios findos, ·relativas a~s exercícios de 
1870 a 1881. 

Art. 2. o P!Lra attendér ao despe2as · de quo 
· trata o artig o antecedente fica o miniaterio da
fazenda autorizado a fner as necesearias ope
rliçi:lea de credito, na. falta. de sobras na receita 
do e"'~rcicio de. i881-t8S2. 

Art. 3 . •. ReToga.m-s~ a.s dia~?Dsiçõ~ em · 
cont.rario. 

P alacio do Rio de Janeiro, em 30 de Agosto . 
de i882.-l. F . . Meira de Vasconcellos. 



Rclacã.o da~ _importancias pOl'tencentcs ao · l\finisterio dfl: 1\farinha, ((Ue nilo podem set• 
« Exet'CicJos Findos» v1sto as vet•bas, a quo }Jot•tenmam as despezas C{uando corl'entes, 
saldos, de coniiH'lnida(lO com o art. 18 da Lei n. 3018 do 5 do Novembro · llc 1880 
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F.milío Tavnros tle Olinirn o outro3 •• • •• ••.•••••••• U em ••.••. . ••• Jclcm . •• .. . . •.• ••....•••.•• ••.••. • •.••. . ·ntvorns despoua . ••••••• , Evont.uaos .. •• ••• , .••• • •o i8iG--i879 
O mO>mo ... .. .... .... .. ........... , ................ Uem ......... N. 106 do l ~o Agosto do Ul8l. .. ... ..... GraliOcaç~o ............... Arsan•••· .. ........ ..... lllll-1877 
Carplnloho Filho & Sohr inho. , . •o •• •••• , • •• , , •• • , • Poruambuco.o. N .. !;9 dG !!3 do ~l:uço Uo f 88t •••••• •• , •• o Gouoros •••.• , •• o • • •••••••• lmporiilOJ marih!1Qiros ••• {87!l-t880 
OJ mosao3 .... . . .. .... . ... . ....... ....... . ........ 0 Jdont .......... l dOl! . ........... o •• o •• o~ • ••••• •••••.••• Idem ...... .... .. . ... .. ... ArsenaM •••. ···••o·· · ·· · 1879.-tRRO 
OJ n1osmos •• •• •••• ••• •••• ••••• •• • ; •• •••• •••••• ••••• ldon1 ......... . ldol\ ••••••••• • • •• •••••••••.•••• •• . •• ••• 11101n ....... ..... .... ...... Afuuiç6os 1lo IJou.a . •.• . • f8í9-f880 
Tomhtoelall Ar:tnh~ .. .. .. ..... . . .... ..... ...... ..... :\l:1r:mhro •• : .. N. 17 do fi do Jnneiro d• 488:1.. .... . .. .. . Idem ..................... força uual . ...... .. ... t 818-t 870 
AnLoaio José d ,. (!o.ll&n,., . , ... .. .. .. ·• ·· ··•• ........ . C~rlo ... ... .... -\viso do tS da Sol&Jt1bro do {8Sl. ..... ... , Sohlo ..... . .. ... , ..... . .. ltlen: •• ,, ... .. ...... . . , •• i87ã-f87ó 
Affonso Eilovio Edunrdo Martins .... . ...... . . ..... . lclom ........ . III&Dl do 4 do Setembro de i88L .. . ..... D1 fferonça do grBli0uç5o •• Ido,.., ..... . . ............ 18i8-f871J 

ffJ:,ro'~.~·~~Q~·:i;~~nà~\r;.;;,id·;·c;;i.; :::::::::::::: ~f~t~~~·:.: :::: ~: ~ S~ rl 3! ~;~~.t~• ,l:S1kC:: ::: ~~~~P;;,Q":::::::::::.:::: ~~~·.7~~~~.':: ::::::::::: ::l71:l~ 
Com)umhh. ti& f;u , ... . ............... . ..... .... .... C~rfo ..... . .. . Avi;o 1l:a. M:tYíl\hl\ do G dfl A~sto do JS.fj), G:u consura tdo .. ..... .... .. ÁriOIUtOI ." ... .... .... ,, .. 1878-1880 
\'ionuto de Oli'iolrn LimiJ.., • ..• •• ..•..•.•• • o •••••••• l',l ra•)'ltO\ ••••• Offitio u • .42 do ~3 da Abril <l o 1881 . •.••. Uhor~toa objectos •.•••••.• C~llitanli1S do J•Ortos .••• i879-i880 
OulJttlno nibeh·o do Miram.lí\ Osorio •. •••••• •.•••••. Pinu ll)' ••.••• • N. S3 111) 29 ~lo Do1oruhro ti o t 88t, ...•• o•, A• ngnol do tUt'Ht Ca&t\ •••••• ETODh mcs ••••••••••. , ••• t 871-i 878 
ROf(IID (\it Siha. ........ , .••.• , .... .. .. ,, ... .. , , ...... Ci)rlo ..... . ... :\.\·im do f do f oyorci ro dD f882 ••. ·~· •. • DIIToronça do nn&imonlos. For~n. rl:tY:tl. ........... -tR72-•8i~ 
VieontG da Olivoir.'\ Lima ••.• . ••..•• ....•.. , . .. • •.• Parabyba .•.• , N. ! UI do U da NovomltJ·o lle !881., ••.•. ObjecLos paro1. osr.:t.lorcs •..• Muniç.6ca na.\'.'lOSo•• ••••• l87!J-lt:!RO 
Oarpfntoíro f"illl~ & Sobrioho ... . . ........ ,. : . . , .... l'orn :1mbuco •. N. 89 dl) 13 do ~I aio du :f.38L •• • , . • . . • , • • (;ca er.:» s ........ . . , ........ hla111 ........... . ... , .... {87!1-1880 
Carlos \V :olor ....... , •.•. I ,. .. , • • , •• , ••• ,, • • • , .... , !dom ........ . N. S!:l do 25 do Janc.i ro do f8~. 1 • • ••• , .. , Goneortn dt um l'ologio .. ,. lltou1, .. I, .......... ,, . I , t8í,-{8f.'O 
Jl«~nrlq uo ~lhoiro do _}o'm·ia .... . .... , o .... . . ....... .'. l'.u:\,, .. . ... o N. fOJ dG j(J d1 Outnllro do !880, . ... , .• , llilroronça do IAhh .. .. ... , Cor110 lia A1'1u ud:1 . . ..... fS7G-fB'ii 
Comp•nhfa <lo G>z .................... , .. , .. ....... , l .Jom . ........ l d on1 ..... ... ................. , .. , ..... . Ga. conillmfdo .. , ...... .. , Enformar !>O .. .......... 1877-1878 
Sh• plielo. G, <lo Oli>ol•·• ...... , ...... , ......... ; . . ... hlom ...... .. . I dom ......... .......... , ........... , .. , Soldo ... , .... , .... , ..... , 1\olormodos ......... .... 18i8-18i9 
Sornflm I•'crrolra d"O OJitolra d: f:,Cl., ........ . 0 .. . .. l~(lm .......... fdorn ... .. ... .......................... Ftlrnocimonto ........... .. At·sona.r!~ . .. .... ....... .. !878-l879 
ea~tOliO Do tnlnj.;U1l3 dP r.a~tro .• • .•••. .• ••• o • • • I o o • • • Amawnns • •• •• N". 2 do t7 do Jnnoiro elo ·J8lm, •• ' ••••••• .lo~ornochllO hl O d.~ay;uu •• I •• IlnpMlatn marinheiro !! .• • 1Bi7-!R78 
Josô Toi:<cin do S01l2::\ l\: c .. Ll n O~ILI'O I ...... ' . o ..... Itlcm . ... ...... Idom ..... ... . ............ '' ............. }t~ornec:ím 611 IO dl"VCII'IO ..... . CnpHn11 ias IIC pDI"lOi oa ... tS70-:l88!) 
Os mosmoa ••. ...••...•...•. . .. , •• , ••••. • •••.•.••• , . Jdom .•.• • ·,,, . !dom ••••••.•••••••.••.•.•••.. , ...•.•. ,. Sobrc;so.Jaoios ••.•••• ••..•• Muniçücs na \·aos •••••••. f879-:l8~0 
C<>rntHUII~ia. do 1\nJa:.:onil.s o ouh'oJ, .,,.,,. ~ I •. , , ••• ,, I Jom .. ,. o." •• • ! dom ........ , ••. , ••••. , •• ,,,,., ........ Dhor~;u Ucspozo.s. o,., . I •• BvollLuao~ ••••• . •• 111,,, I i879-18SO 
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Nota dos processos de exercícios fmdos m•ganisados po1• esta repartição e que precisam. de c1•edito 11ara serem 
pagos nos te1·mos do at•t. 18 da lei n. 3018 tle 5 ~le Novcmbt•o de 1880 

NOMES 
o .. 
i 

VERBAS 

-- ~---~----~-----~-=--~--"~----·-·· ... --- ---
I~IPOJ\TANC!AS 

-~- . ------~-- -
F.XERGIGIOS 

Total do 
de cada vorba lproeOS30 lii)Ui<lol Toln1 gora i 

d() doseontn 

Norton Megnw & Youlo ......•... , . . , , •••.•.••.• , .••..••. , • 
Joa.qulm_Jod do S!J.nf.'Annn Sog~ndo., ••••••••• •••••..••.•• , 
M:tnnDl Sognn do ••• , ••.•••......••• , , , •.• , .• , .•• , ..... , •.•• 
Tortuliano Gapolla •• ;, ............ , ....•. , ......... , , ..... . 

}'lrmina Joi'{(l do ::\lagulb:Cos , ••.• , ••••.• , ................... . 
O ··nosruo ..•.••.•.••..••••.• , ••.•••. , •••••• , ••• , , •••...•..• 

n: 'fh<~odora Romano. f..uh:l1 Schaolfor .••••• I •• o.- ... ' .•.... 
A ffiDJIJJíl ••••••••••..••••••.••.••.••.•••.•••.. • ••••••••.••.•• 
A mosma •••• t•·•·· .. , ...... ,, ............................ . 

1~~1 ~1~1~ 1d~ ~~~L~;~:~i~~;:: ;; :::: ~:: :::::::::::::::::::: 
~btlDill Dutra Ga.11llolal'ia .. H .............. , ............... . 

ll.ht~oal Olym()iO do Almoidn. ............................. .. 
It. Morto llmnelo .. Clndinoek, ........................... . 
Deno•Jicto J osó da Si h· a .• \,., . , •• , .• , , • , • , , ....... , •.• ,. .•.• 

~:~ã~\~':,S~~ti~~·~~~·A;i~i~~:::::: :::::::: ~::: :;: :::::::: ~: 
1\11110 ~1 Arl Lonio da Cosla, •. , •. , , .••.• , , •..• , . , .• , • , • , , ••• , • 
Sobastião loãu t..la SHva, •• ,,.,,,, ••.••• , •• , .•• , •• , ...... .. 
1Jonorr.lo }'r.tnc.iseo ALTos. , .•.• , , , , , . , •.••• , .••••• , .•••.•• , • 
Gr&gorlo ........ , . , .............. : .............. , .•••.••••• 
O :nc:uno •••.•••.••••••••. ,., ,,,,, ....... , ,,, ..... ,, •• , ... , 
0 lllOJMO • .o .......... ······•••••••••· ,,, .. , ,,, ,,. ,, , , ,.,, ••• 
Adão Lub; VilJa.roa •• , .••• ,.,,,, •• ,.,, •.••••.•••••. ,, •• ,,,. 
Firmo AI vos llo Souza.,,. , , . , . , • , , • , .. , • , . , ...... , . , , , • , , .. 

U89 
f.401 
!.UI 
1.493 

!.49.) 

1.49G 

!.497 
1.408 
L~9D 
.t.!JO() 
1,501 
~~502 
.f.!)(}3 
1.~0~ 
{.503 
i.5Uô 
1.507 
1.50.~ 

l.~O(J 

§ 28. }o~,Ollht10S •• ,, • • • • • • • • • • • •. ••• • · • • • • • • 

~ 1t ~~~;~1~0a,:~~1~~~·.:·:;.'.'.'.'."."::;;:::;~:::: 
§ l~. l~om ................................ . 

~ .~: ~~:~:11~~-~-:~.~~~~.:::::::: : ::::::::::) 
~ 8. Corpo da annada ••••.•••••••• , .•••• 'l 
~ ti. l"orça. naval. .............. . ......... . 
~ i7. Phanios. ••. , ............ , , • , , ••. . •••.. 

~H. For1anorol ............ .. 
~ 12. ÁJ'Silll:l.t'!!t.,.,,,. , •••••••••• , ••••••••••• 
~ 9. Ual:J.Ihffn n:tx:'I.L., .................... . 
~ IIJ. Cot·po diJ ilnporiao;; mõ~.ri nllllirú-L •••• , 
§ S. Corpo lia nrnw.tla .................... . 
~ tO. Conto i!o im{lt~riao~ muduhuü·os •.•.•. 
~ !0, Itlout .•.•.•••.•• ~ •.•••••.••••• • · • • • · • • 
~ 8. Got'JlO t.la ~u·mndn •. , ••••••...•••••.•• 
~ :1.2. Ál'.'\(111303, ••••••••••••••••••••••.•••••• 
§ !), llatalltão nn.vaJ •.•••.••••....•..•...•. 
M 1'-. For' a lln\'::tl •.. , ......... , , .,, .. , .... . 
~ o. ~atolll!o na~·aJ ...................... . 
~ t4, loi'ÇU llaTal. ............. ~ .......... . 

~i!: ~~~-~~~~~~l~t.!j.~~~::·.~:::::::::~:::::: 
§ iQ. Reforrnado.s., .••• ,. •• , ..•.••. , . , . , .•.. 

Impor' a om um c:onto ottoe~~tos sntonta. o sds mil o sos:iollta. o um r~ía, 

lM73 o 1879 
1870 a 1660 
fS'iU i1 -IS'a-
1872 a 1878 

1879 a J8W ! 
1875 • 1817 1 
!880 • !88! 
t6IID " 1881 
I RH > li!HI 
!HS•) a 1861 
LI!SD • !881 
1879 • !88l 
U!BO • 188! 
187~ a !800 
IR78 a IR7'J 
1H77 a 1878 
IS7G o 1880 
1R7u • ts;n 
187u a 1870 
IS7G • !870 
1878 • 1~70 
!880 n ISS! 

m.~~~aol 60,;776 
37bl79 

tasp;o 
-351J555 

4sn~t41 
8~~333 
Ra, ~20 

t\08110 

!.17506U 
69.~ii0 
37Jin 

1688350 

G7g8JO 

~ 
251FT 58 

ll7,IOGO 
60877d 
37bi7U 

!68/)3.10 

~ 
Q?.~830 

8 a 
:!õlh75S 

5h770 
13S,jí0~ 

,j ri 
'~ ~ 

~S~GM ,8,)000 
Rb~il2 s.m~ 

3õU,l181i 369h1~6 

n.. 1:6706001 

Sogonlla ~~~çffo da r.on1ndorí.t tl.'l. rouinhn om 26 rlo Junho tl~ :f8B2.-0 chef<' do ~oeção, G. L~ai.-0 l 0 a!lcriplnral'io, Antollio d!l Babb Rib~il'O c 8ou;a JIHIÍOI'• 
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Augustos e digniasiíÍios senhores ropresen • 
tantes da nação. 

Ae despezas elfectua.daa, e 
ate hoje conhecidas na con
tadoria d& marinha, pelAs 
di fferente• rabrieaa do or-
çamento de 1881-1882 so-
bem& . ..•... ... . .. . ..... 

As despeUl-s provaveis átó o 
fim do exercicio subirão 

9.06!. :579$622 

aindaa . ...... .. . . . ... . : L720:7i4$202 
O _qu.e apresen tará o total de -±0. 782:293$824 
Compara•las estas despezas-

com o credi to concedido 
para as differentes rubricao 
pelo art. 5> da l ei de 3017, 
de 5 -de Novembro de 1880. 

Resulta um deficit de .. ... . 
Se rio. eet.. o. eomm' que o go

. nrno viria s olici l&r-vos pa-
rn attend ~r ás dl!Spezas por 
fazer até o fim do exorcicio 
ai porventura não eativesoe 
inhibido, pelo art. 25 da lei 
n. 2792 de 20 de Outubro de. 
1877, de transf~rir, para aa 
verbas desfalcadas, a• so-
bras que aproo ·ntam "'se-
guintes rubrteaA : 

§ 1.• Conselho supre :no •• . 
§ 6. • lntendencia ...... . .. . 
§ 7. • Aadibrin .. . ........ . 
§ 8.• Corpo da armaila ...•.• 
§ t O, Corp' .I i ,, p~rioea m:J.-

rinheiros ............... . 
§ 11. Companhia de invali-

do& .... . . ......... ... . . . . 
§ 13. Capitani~> do portoe .. . 
§ 15. Navios desarmados •..• 
§ i 6. Hospitaes ........ . ; •• 
§ i7 . Pharóes ....... . .... . 
§ 18. Escola. do marinha .. .• 
§ i9. Reformados . ... ...•.. 
§ 22. Etapas . ... • •• . ••.• • • 
§ 24. Munições de boca .••• • 
§ 26. Material de conatruc-

ção novai. ......... . , • • •• 
§ ZT. Combustivel.. ••• ••. • • 

s~mma ............ . ...... . 
Em viata,porém,da citada dia• 

posição torna~se neeessa.rio 
o credito de .•••••• •• •••• . 
assim di.stribuido : 

§ i2. Arseno.e3 ....... .. ... . 
§ 20. Obras ...... . ....... . . 
§ 25. Munições Mvaes . ... . 
§ 28. Fretes, etc ... . .... . . 

§ 29. Eventuaes . • .. •. ..•. . 

Para cobrir o de ficit prove
niente da. verba-Obras-ja o 
go:verno recorreu a esta au
gusta eo.mara, com a propoata 

10.211\:539$726 
565:754$098 

3:508$383 
7 :030$510 

300$463 
5:800$282 

96:231$'581 

4:114$:565 
21:821$964 
3:166:!;119 

21 :828$076 
48:414$115 
&:6{7$974 

10:440$442 
1 :(82$020 

2!9:267$939 

62:268$6!1 
85:879$890 

597 : 802$938 

1 . 163:557~ 

384:876$477 
453: ll43$810 
174. :567$501 

65:567$803 
-----

1.078:955$681 
84:601$355 

--· 
i.i63:557$036 

que . apresento11 em 28 de Fe
vereiroproxiloo passado, cuja 
quaÍ>.lia do 300:00<:$ preeiM 
ser ebvaila á que a. cima s e 
demonstra necessaria .... . .• 

R'sta., portanto, providen
ciar liObre. os q 11e provêm 
das outras rubricas, ·e o e:x. ... 
cesso necessario a.--Ohras -
153:9~3$310, o que tudo 59 
eleva i somma de B63:577$(l3G, 
conforme eo aoh2. sufficionte
mente discriminado nas cinco 
demonstt'açl5ea juntas .. 

Pelo que dir. respeito :i 
verba-Areenaes-serin. mo
nor o dcficit ~i na quantia or
çada não se tive•sem feito aa 
seguintes deducções·: ·i5 •/. 
para. as vagas e faltas q u~ se 
deasem no q_uadro ào> ope
raria; , o 52:123$075 que o 
parlameRto r~duziu ainda 
contando c~m a . progressiva 
diminuição no pessoal da• 
companhia~ de aprendizes ar
_tifices e aprendizes mili
tare•. 

A necas.sidade, porém, de 
reencherem-se os quadros do 
pessoa.! arti$tico no :.raenal 
d• corto e no da B >hia, para 
a ltender à.s construcções daJO 
pcanhneiraa Traripe e Gua
ranyo neste, e do cruzador 
Almira1tte Barroso o canho. 
neiro. • Prinwiro de Março ·· 
naquelle; oa aorviços extra.or
dino.riea para acceler ar a con• 
elnsão destes dous navios,. e 
attender ~oinda aos reparos de· 
outros ; -tlnalmente, o paga
mento de gratific~õea con ce-
didas pelo respo!e ti v o regnla.-· 
menta 8llS operarias que con· 
tam maia do 20 annoe de 
serviço, determinaram o ex
"""so oobre ~ quantia. votada. 

Quanto ao do § 25-.\l:u
niçõee na.vaea - resulta da 
acquieiç!to, em maior escala, 
de arügot inditpeneo.veis a~ 
appa.relhamenlo dos nossos· 
navioa, por preços mais ele- · 
ve.dos .em eonseqnencia da 
baixa do cambio ; visto ser om 
taes artigos, na s ua quasi to
talidade, de procedeneia ec
trangeira. 

P!>l"a. a do §28-Fretes, e tc. 
- concorreu, além da exi
guidade da somma votada, 
a mesma circnwstancia das 
cllirerençaa de c:unbio, que 
sob:rooarro81'tn o.s · rem048GS 
de fundos para a1 despeza.s no 
estrnngeiro . . 

A do § . 29-Eventuaes -
origina-a& do movimento s em-

453:943$810 
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pre consta.nte, exigido pelas 
eo'nvenicncins do serviço, de 
officia.es da armada e classes 
annel:aS, de uns pa~a outros 
logarcs, faz~ndo avultar a 
despeza com passageno e aju
das de eusto determinada~ 
em leis; dos gastos de rapre
sentação das guarnições de 
l.r.es navios em _paizes estran .. 
geiros, eendo um em viagem 
de instrucção e dous no Rio 
da Praia ; e da ida e estadia 
na. Europã. de·varios officiaes, 
afim de o.pplica.rem-Ge ao es
tudo de diversas espeoia.li
d?des, despezas estas tambem 
previstas em lei. 

Para attender, pois, a esse 
deficit, venb.o, de ordem de 
Sua. Magestade_ o Imperador, 
sub:netter a vossa approvação. 

.. · , •. as duas prop~stas juntas, de 
um credito extraordinario e 

I 
outro supplementar, na im-
portancb total de .•..• ·• • . . 863: 557$036 

I
. Paço do Rio de Janeiro em 30 de Agosto de 

1882.---J. F. Meira de Vasconcellos. 

I Proposta 

1 Art: i. • E· aberto a.o ministerio dos negocies 
•
1
. dJ marinha, para Mtcnder ás daspezas do o:ter-

cicio de 1881-1882, o credito extl·aord\nario 

I 
de 538:820$287, distribuido pelas seguintes 
verbas: 

I § 1. 0 Arsenaes. . • .. .. . .. • . .. 384: 875$477 

I
§ 2.• Obras. .. . • . .. • . . . .. .. . i53:943$810 

Art. 2. • Par~ ocoorror :i. dospozo. doer o tada 
1 no <>~'ligo antecadente, fica _o ministro e se
. cretario de estado dos negocias da fazenda 
11 autorizado a. fazer as operações de cr~dilo que 
julg~r convenientes, si poryentura. não fo1·ern 
i;ufficient~s ·<L~ sobras qne se yerific.a:rem nas 

I outras r.ubricas d!l. d9speza vattda pala lei n. 
,3017 de 5 de Novembro de 1880. 

'1 Pai(O do Rio de J_aneiro em 30 de Agosto de 
188'2.- J. F. M o•m de Vasconcello$. 

EXERCICIO DE '1881-1882 

Demonstl'aeão do estado da verba - Arsenaes 

CREDITO 

Lei n. 3017 d• ;; do Novombro do !88G.. •• •• .. ... ... .. • .. • .. . .. •• .. ...... . ... ... .. • .• .. ••• . .. • • ... 2.300:00GJ»l 

DESPEZA 

Polo Tho,i;OQro. N:1eio!1al sog~ndo os procllum ramat~ 
tidas ;.Lé i5 da Ju.lb.o corrcnto: 

Fardamento p~ra. o:ts c.ompunhias do aprondizos ar1ificcs 
Luzes o uLons.b par:t o ~r!loo:~J . . •• . . ................. . 
Pag.antont.o dG t3ni eompa1•hi11 City Im.prGv.!lmcnts o 

C0tlCOrL03 , , , •• , , • , , • , , • •, ••.•• -... , , •• , , , •••, ... •. •. •. 
lmpresstios o cncadorl14.çõe•~ ~- ...... · .•...... ~ ....... . 
,l;xpedienle .......................................... . 
A~'Joto d::t ensâ o do<Jpezas mitl.c!;,t~., ..... ... _ ......... . 

Addicion>·se: 

!:OH,5501 
15:!!08~283 

!:IG3õl~3 
I :Ou5b940 

:lot~ooo 
G248}GJ 21 :80),\411 

A :::fo~a. d!~~LSnJ~f:t;~~~~~!.o .. ~-e·l~. _:~_o_~.l-~~~ .. ~~~.o. i2J:~OiOOO 
Idem quo i. O _c:~.leula. eoroo prourcl._;).té ~o encerrnmllnto 

do oxorcieio ......................... .,:........ . .... H:ll!l7$,101 !37:607,SJUl 

Pala. pa(<J.dori::a. da 'zn(lri:'lh;L :11<! -i roosm..1 d:111: 
-Iornaes ao~ oporario.s de uJachinas . .................. . 
Jd(lm dos operariw de con$trtu::!)ão naral,, .. ......... . 
Idem da dircctoria do ~rtílhari:t .................... .. 

~~~~!~~a~~cr·~~ ~~!::~li~:· ·c·o·~y·~: bi~ ··j~ · ~p~~~di~~; · 
arhfices ............................. ~-·······4• ....... . 

Ide-m de um oserevemtc de offieina ~... .. . . . .. .. . ... .. 
Idem do um ajud:lnte dn dlrecl"Drja de construcçõ'es 

navaos ............ _ ..................... ~ ..••.•...•.. , 

I~~~ ddt> C!S~~;::r d~~ pdt~~:~~~"sãrrirti· o; ·r~;~ã;i~ -~ 
tapor ~·· ................................. ··········· 

Idem dos patrõos o romndorcs .......•.. , ............. . 
Idem dos bombeiro~.: ...... , .. , ...................... . 
Idem· da comm:1nda.nt~, maquinist:J.~, mcgtra.;, oLe., ·lln 

galeol> imporbl .............. : ........... ., ....... . 
Idotn úos iU.ll-da' -da po}iGi.ll. •• : .. ~ .................. , 
I dom das Gffit:.iaos do i-.uonda. o fieis do deposito .. ... . 

GíUS7J80l 
918:565,%00 
uq:ro;~oso 
!7 :52-J,)tOO 

7:856645~ 
6791íl57 

1:2058000 
!50~:JO 

56:~12~~· 
s9:9wa619 
I :4G0$)0G 

i59:4HS-l48 
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ldom dQ ;~.lmouriío e m.ostrr~ do trom. no:vol.u •••...• 

~~!: ·~~ i~~~b:~~r d~0~~g~;~~ ~~rilfo0(f/~~)~::::::::~ 
Idem do diroctor d• eon!itrucr.iio naTal do dsto {iclom) 
ldOJil. do diroctor de m.,c:hinas do Pa.ró. •. -.. ~ •.••••.•••• 
ldem do inspoetor do ar.~ anal dil. Bahia ............... . 
I dom do direc:lor de maehinas d:t. B~bi:1 .•.••..•.•.•••• 
ldcm do iljUd3.ntc do h.spcetor do ~rsena.l de Pe:rn~m .. 

bueo ............................................... . 

~~~~~~~~n~{;~:io!: :::::::: .':: :::::.:::: .. :::::::::::::. 
[nstrumontos d!l music:t. o c.oneerto& ., •••••••..•••.•••• 
Expodicnic .• , •.•••.••••••••.•••••••• , ...... · •• • .••••• · 
Lav:lgem do ronpa d.os a.prontl:z.es arti!ice.s ..•..•.••..•. 
D 13SJ~ezas wiud.a::t a cargo tl~ porteiro ................. . 

Ad•Hcioria-so: 

2:Jl.W,13õ~ 
80,j000 

i: 

t: 

6~1(:717 

450l(XIO 
t:2í8E5S0 
~,sll;;~:~.n 

7G•@o 
G:606.;065 

554-j'l2ô 
Hl6,WOO i.B&S: 2i2fõ+3 

A dcspCZ.:l pronvct até ao 1iln do cxorei~io .............. oH ........ . 5:COO~ 

Pol:l.:; _}Wl.iuei:&~ , :1. "!>!lbcr: 2.062:629$891 2.300:000SIJOO 

Dahia, até ~bio de !882: 
V \lneiJncnl<l;; do pe~~~l d::1 :.dministn.ç:'io •......•....... 
l oruaca: dos operados de machinas ................••.•.• 
Idem !los opcrJ.l"ios de conslruc.ção n.tl"<~l .....•....••..•. 
Idem dos patrões o rcrn:tdorc~ ......................... .. 
Voncimc-nto do pes~O<~~ da cl)mp:ullüa do i!.il:'cndhos. 

.'lt'Lifir.es ..................•....•. • .•...•...... • .•. • .•. 
Idem do pessoal da Ia.nclta. ao soni ço do arsu;J.l .•...... ~ 

~~~= ~~! t~~·::I~ro~~ -~~l.i~~~~::::::: : :: .':::::::: ~::::::: 
lllcm dos. g:a.ll!s ......•... . •................... . ,. ... ~· .... 
LilYag~m de roap.;~. da companld-3. de apJ•cn~oli:zos arllrie~s-. 
Lu:r:O!i o 'tltonsil .•.• . ••••.•••..•••...••..••.•...•.••..•. 
Expodjonto .............................. .. 

Addi ciooa.-so : 
A.. dos[IDU pronvtll :llfl o fim do oxcreido .. 

PBrnamblleo- ató M:..io. de :LS82: 
Voneimonto Uo pessoal lia admiai.s~ra.ção .•.• 
J ornaes dos opcrarios do macltl.nn.s •.•.•...•......••..... 
I dom dos D}ll).r:arios dG consLrue~ão n.1.•ta.l ................ . 
I dom dos p:1trôos G rt!m:u:la rcs .......................... . 
Vcucimonto do pos~o;.1,l da tompanhia do aprcndiz.os 

arLi.Oeos .•.•.. , . . ......•.•..•.•••.........•..•........ 
F:~..rdamonto !lã1'~ os apr&Tldlzos ..•....••.•.•..•••.... . •. 
Llv.'lgam da ronp:J. dos 3llJ'C.tJdizcs artifieos ...•...... , .•• 
Luze-.11 o utonsi! ......•..•.•...•..•.•.•......... , ..•..•• 

tO: !lõ 
~3:1 
!õ: J 

5:1il2,g800 

t0:070j7~ 

5~:i23S~66 

ExpcdiunLo ... .. ...................................... .. 
IlllprctsUc~ il eneadcrna.~l3"c:- .................. · ... . .. . .. . 

-;u,&5no 
~-85740 

t;79i,5"?'10 
360,ji9> 
~~\.90 . ~~: 9j~S591S 

Aal1lieioaa.·sB: 
A tlcspczJ. provnvcl :H!! o 1im dG o,;ore:leio ........... . ....... .. .... . . . 

P.1.ri oté Fn~reiro Uc 1882 : 
VQn~õ-imC:l1tO do pes soal Jó\ a•lmiul5tnçlo. ,, •••.......... 
.Torna.cs dos opor.uios do mnchina~ ..................... . 
ldom dos opc;r:lrios jl.e c.onstrue~ão nntul .......••. · .•... 
Idem dos opr!ra.r1os do :lJIP.li'Clho, inc;ll1.$i\*o servcm\os ... . 
I dom do:s p~trVos c.r~wadorcs ........................ .. 
Vone:~ mo::to do rcssoal de. comp::mhio. Jo .1-pronJ.h::c; 

arLtficos . .•. . .....•...•.....•.................•....... 
Idem llos gnardas d(l poUcl:l ............................ . 
Jdcm dos boroboir.o; ................................... . 
Fard\tmonto pnra. a companhia. do aprcadizos. nrtifl~os •.•• 
LaTagom de rollpa dos aprendi%.as ................... . 
Lnzes a utQ.nsis ........................ . ............... . 
f.:l;pcdionto.................. . ...... : . ... . . . 
Impressões Cl oooadcrnaç.õcs ................. .. .. . .. .. . . 

A ddiJ;;ÍOna·so : 

i3;2Siõ<JGI 
ts:GS4~HG 
~5:5495672 

>:07!$200 
S: c>S6nS 

t:> 
t: 

A dospoza. prov01.tel at~ o flm do oxereiojo ............................ . 

M&to GtOS!O (L•dario) ató Maio: 

!~~:!~~D~~~ ~~G~~j~~\ ~a~~~~i~:;~~~~:::: :::::::::::: 
I dom do:~ oporo.do! do con.sLracçiio n\lnL ........ . .... . 
Idem dos SOTYCUlle.S •••••. , •• , .••• , ••• , . , , • , • , •• , • ~·,.,., 

73;31!$774 

137:671$326 
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Jdom dos p:t.Ltb!s e remad.oros ... ..... ... . ... .... ...... . 
Veodmont.o dos sn:erd:ti de polieU ... ......... .... ..... . 
Luzes o ulon.sis . . ..• ..•..•. ... .•.•... • . •. •.•..•. • ..•...• 
RxtiOdicnt<J .. ,, •••• ••...• ••••• • , ..•. •••..•• . ••.• • , ••.• . 

.\U.didon:a.-u : 
A dO$po%a. pronnl até o Jint do c.xerdc.io ••••• 40 .... ... .. 

1\i~a.?:~u.da Uu 5uL- E:it:llJI~lccim Cll\0 d l) n ô!• [Ui atú 

Veneimento do oflieia l dn Í JICll J.a • • •••••• •. • •••• ••••• • 
IJem do fiel. •. ..• .•• ••••.•••. ....• ...••• .••••• ••••.• • 
JoroolCS do3 OjKitarios o s~rrontcs. .... . . .. ....... ... . .. . 

A 1l didon~•S.O: 

.\. despe~:<~. prot3.vc:l :l~ó o lilll Uo exe reit io ••• • ••• . •••.. 

Delogaci:t do Tbesonro em Londres atV ~talo : 
V cneimonto do o.j uJ.aDto do dil·cclor de nrtilh:t ria ... ... . . 
.'\()i.tnlamento de vencimentos ~ 6 opcra.rios eoutr~t~tUos 

plr2 o :trsc11:\l cl3 cõ rto .••• o • ••• •• • •• •• • •••• , ••• •••• • 

ÃdJiciOh:l·$(1. : 

3:00.!~00 

1:000,)&;7 

6:000,000 

.\ clospcz:t prMn d :~.tó o .nm Uo e~creieio ....... o.. .. .. • • •• • o o . ... ; QOO.)OOO 

Conota ParoC!Ãyla- •• eom,.i..;;o de IOrpooos: 
Joul:2:e! ~ oper1rios . . ..• . ••• • o . .. .. . ..... ... o • ••• • • • o o. 31BJ00 

Dos'pez.a :::a :l.11nuUaru •• , •••• , •• . •.• ,. , .. . , . •••.•••• •••• 

Defici~ 11o fim Llo curtido •.. 

Primni•·:t ~oeçro d:~. eont~dori:"L ÜJ tn.tlrioh!l. em 3L Jo J11lbo do lB·H:.-c) COlllallor, F. J, F erua1: ([a.s.- ü .:hera 
Jo sae~fi'o, Ernesto Augutel Ftrr~ãra . 

Nota das despezas qu0 acc1•esceraJU depois da apresentação 
do 1;1•abalho para o pedido de c:r;-edito de 300:000$)000 para 
a verba «Obras » no exercicio de 1881- 1@18.2 

• Concertos de que preci!am os armazens de mnteriaes c q uartel dos aprendizes artl-
tiees do amnnl de l'ernambuco •..•. .••.. . •. . . . .• .. •.. . •.. .. . .....•• .-. . . .. .• .. • . • J:315.'$i87 

com o levantamento do pbarol das Rocca.s .... .•..•.. ..•.•.... ... . .. ··· ' ••. . .-... ••. • 87:99!1!629 
Com o serviço urgente e mdispens.wel da reu•O<;ão da escola de marinha............ iO:OOOSOOO 
Com os repuos dos cdíOclos da Cilt'le •....•• .... ••.• .• .•••... , . • . ...... •• • . . . • .. . .• . 2~:000~000 
Com o levant~meuto do pbarol do Sant'A11na, n"O Maranhão.. . .. . ... . •.• . . .. ...• •• 20:000,5000 
Com a substltuiçAo de cslacada~ q ue cerca m os terrenos da capitania do porlo do 

Rio Grande do Sul .. . . ..... . . ... . .... ....... .. . ..... ......... ..... . .............. 2:006,'JOOO 
Com um Ianque para o reservntorio d"agu~ e estactdas de trilhes em Samb:~.quí. 

provlncln de Santa Calbarin:\ . . . .. ... . ... . .......... . .............. . . ...... . . .. : . SS98360 
Rep.1ros do cdllfclo crn que fune~ionn a capitAnia do porto da provincia do Paraná .. ~8~80 
Idem idem dn dn Pnrahyba ... . ......... . ......... .. ......... . :. • .... . . • . . •. ... •• . • 1 :'!.1~~988 
Para as alt~raÇôes relt.ts no pnarol de Santa' Anna nn província do ruaranba:o e 

organi7.nçao dos respectivos planos pela delegacia.... ........ . ... .......... ......... 5:1.!6$566 
--- --

153:9r.3S8lO 

Primeira S~cção da Contadoria da. !Iarlnha,_ 7 de Junho de !882. 

o Contador, F. J , Ferrtira.-0 Cbefc de Secção. ~lo .A.1fg1Uto Ferreira. 

PM?OSTA 

Art. i. • E' aberto ao ministerio dos nego
cios da m~riuha, para. aUender ás despezas do 
oxercicio de 1881-1882 o credito supplemen
tar de 324:738$749 distribuido pelas segúintes 
verbaa: 
§ 25. MuniÇõe! na.vt.es ....... . 
§ 28. FreteJ, etc, .• • , .•• • ••.. •• 
§ W. Eventuaes . .......... ... . 

V. IV.-36 

174:567$501 
65: 56i$893 
84:001$355 

Art. 2 . 0 Para occorrer à despoza decre ta.da 
no artigo antecedente fico. o ministro e secre
tario de estado dos negocios da fazenda autori
zado a fazer as operações de c!edito que julgar 
convenientes, ai porventura nio forem suffi.
cientes as sobras que se voriti.cnrem n as outras 
rubricas da deapeza votada pelo. lei n. 3017 
de 5 de Novembro d~ i SSO. 

Palaeio do Rio do J a.noil•o, oro 30 do Agosto 
d~ 1882.- J. F. M ciro. de VasOOKoallO$ . 
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EXERCICIO ·oE 1881-'1882 · 
1\IINISTERIO DA. MARINHA. 

Demonstl'ac&o do estado da verba-Municües navaes 

CREDITO 

Lei o. 3017 de 5 rle Novembro de !.880 •..••• _ •.•...••.••• 

DESPEZA 

Pelo t11.esouro nacion<JI 3<gttndo os processas 1·~· 
mettidos até á ·pr,.ente data ; a sa~er: 

Azeite para luzes e maeblnas .•..•••....•••••. 
Alcatrão ... .....••..•.. : .. •• ..•••.••• ..••..••• 
Ancoras com eepo de 'ferro .................. . 
Algodao de Minas •. ••••..•..•• · ••••..••.•. •••• 
Agulbas com bitacu las .. •....•..••...... ..• . 
Areia ...................................... . 

~~Etuà~·e!!i~s:::::::::: :: :::::::::::::::: :::: 
Borracha em panno e Jençól. ............. . ... . 
Bandeiras di\·ersas ... . . ... .. ................ . 
Broxas ~ ............................ .... .. . . 
Baldes e barris li ..... , .. .. ................. .. 
naterias Lecllance ........................... . 
D~rro tnbttínga .................... · ......... . 
BalançMss . ......... ........................ . 
Barom-.tro ............ ...... ............... . 
Caixões para fardamento .................... , 
Carros americanos ......................... . 
Cavalletes de ferro .... .......... : ........ , ... 
Chumbo em lençól ..................... .... .. 
Corrêas de sola ..................... · ..... ,.., ... 
Cabo de linho alcatroado .......... ..... ; ... . 
Co lia da Bahia, ............. ............... .. 
Cortinas ss ................. . ...... . .... ... .. . 
Cronometras . . ................... , .......... . 
Cadlnbos ss ................... ............ .. . 
Croques ............... .... .. .. ............. .. 
Cadeados ss ....... . .... . , .............. , ... .. 
Estopa .................. . ................. .. 
Esplrlto de vinllo .......................... . 
E>covasss ................................... . 
Folhas de Flandre> ...... . ................... . 
Fio de vela e de algod~o .... .............. .. .. 
FOliõeS amerieatlOS.... .. .................. .. 
Forjass~ ................................... .. 
Ferragens ss ......... , ......... .............. . 
Graxa ....................................... . 
Gaxetas ............... • ..................... .. 
Golas de ~o la para os monitores ........... .. 
lnjectôres de bronze ... ; .. ....... ........ .... . 
Inilieadores 1\icbard. , ...................... . 
Kerosene ............. .. ..... ................ . 
Lanternas de patente e Iam peões •..• . .••..••• 
Linba de barca.: .......................... .. 
Lona ............................. . ........ .. 
Moinhos para café .......................... .. 
Macacos de ferro ....... . ............... · .... .. 

·•··· ...... . 

Macbados ........... ..... ................... . 
Oculos de alcance . .... . . .................... . 
Palha para mobilia .......................... ~ 
Quartótasfi ........... .. ... . : ............. .. .. 
Remos de !aia ... .. . : .. ..... -............... .. 
Sabto .... ..... ...... . ............ ..... ...... .. 
Saceos de conducçao .......... ...... ......... . 
Sebo em velas .............................. .. 
SapatllhOs de metal ............ .......... .. .. 
Tubos de lona ....... .................. .-;· ... .. 

• de borracha, .... : .................... .. 

.... . .: ........ ·• 

29: 123l!BSO 
l :762i!i75 
2:07ol5í05 
2 ;~168()07 
! :180.'1000 

• • . . • • • • • • • sso: ooonooo 

~06800 ' 
IO,SOOO 

8:972$1M 
l 6:UOS970 
9:799~760 
I :597b880 
t :503Jl757 

i9ü/!()O() 
i:i~iJ;\77 

1068000 
385000 

400/1000 
!0~0(}() 
.58/j750 
337/1120 

33:601.%~6 
69:15!11023 

90"jl0()0 
!:i~BWO 

7601J000 
i:3~0 

8755000 
6188200 

l3:8041J9M 
2:060~íí 

~7(\j)\!00 
~ : 1~ 
3:2016000 

tl37a<IOO 
1:1703000 
6:t2!S887 
7:37U3i00 
i:&StjiOOO 
6:M86%00 
t :~.;ooo 

"011000 
8188'180 

3:773/lii)O 
3:886~750 

!'i:812<j4'U . 

t:5i0im 120 
280 000 
62 000 i= 5:9353390 

t :9õl/ino 
l :::1~3000 
3 :3J35:íi0 

19:i~ 1:477 
!lO 000 
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Tijolos de f ego .............................. .. 
Tintas e oteo de linnaça ...................... . 
Vidros ss .................................... . 
Varias outros .artigos de munições navaes 

como ai(Uihas de lona e brim, stea.rlnas, lixa, 
almotollas, louca e talheres para bardo, 
piassava e dlvérsos -~·;mcertos de in>tru-
rnenlos de nauti~ .. :: ..................... . 

Prla pagador/a ela maril1ha até iõ àe J'*ll•o 
de 1882 ; a SaPcr : 

Acquísiçao feita por íntermedio do agente 
comprador, de relogios, caixas de guerra, 
oculos de alcance, fogarci1·os, ferragens, me
didas pan generos, utensilios, almofadas, 
tapetes, o!eados, moveís, .Jarnpeües, lan
ternas, trem de mesa e de cozin ba, encaixo-
tamentos, carretos, etc ................... . 

Addicion1-se : 

A des~eza a fazer-se ate ao encerramento do 
exercício ..... ·....... . ............... _ . .... . 

P•la deleyaeia do thesouro em Londres até Maio 
de 1882; a saber: 

Custo e remessa de lona e brim ............. .. 
Idem de um Namspllerio de illaynac .......... . 
Idem de puospboros amGrphoro ............. . 
Idem de uma tampada electrlca e aceessorios. 

Addici ona-se : 

o resto do credito distribuído ................ . 

Rio àa Prata até Á.llril de 1882; a saber,; 

·.AlU~lifas .................................... · 
Cadeados ............................... : .... . 
Cortinas ss .. ; ........................ ........ . 
Governad uras de me tal... .... • .. • • ........... . 
Folhas de cobre .............................. . 
Ferragens. ss .. . , .••.. , ....................... ~. 
Lampeoes ...................... : ............ . 
Morrão ..................................... .. .. 
Mlssagras e porcas de bronze ............... .. 
Pannos de mesa .............................. . 
Vidros para oeulos d~ Alcanr.e ................ . 
Concertos em diversos instrumentos nautícos, 

Pelo A !lo Uruouay a;té Maio de 1882; a saber : 

Aequislç~o de moveis ; 

Louça e talheres ........................... .. 
Alcatrão .................................. .. 
Aço novo .................................. .. 
Barris de _;:alé ............................. • •• 
Boi as de rerro ... · .................... : ......... . 
Brochas ss ................................... . 
Baldes lf ................................ ... .. 
Bandeijas ff ..... : .......................... .. 
Caçarolas de ferro ... , ...................... . 
Cabos de linho .................... ;;~ ....... · ••• 
Correntes de ferro ........................... .. 
Canecos de pá o ............................... . 
Damasco de lã ................................ . 
Espirito de vinbo ................. , ......... ,. 
E~topa. ................................ ....... . 
F10 de algodAo· .................... , ........ ., 
Ferragens ss .................................. . 
Ferro em vergalhão ............ · ............. .. 
C,ra:x:t .. .•....••.•.••.•••....••••••• -~ ............ . 
Jarras de madeira ......................... .. 

············ 

............ ----

23:~87jj33i 
i~9~7l0 
%09,tjlU 

2:~8~~ ----
············ --·--

. .. ~ ............. . 

38:91~~32-l 
----- 36i:í69/);M}5 

21: 093,}521 

LüúO,'jOOO ----

U:23&l)630 

i6:379/1U7 ----

itiSjjOO 
f29jj()OO 
575000 
·~~S80 
81/íml 

l9lSS7"00 
4!6200 

22:593,)5U 

U:6i3/i857 

283 
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J,ona ..• •... •.•••.•.•..• .•. .•••.• : . . .. . ..• .... 
Linha de barca ....•••.•....•.••.•..•....•••• 
Moitões ..••.•.....•.•.••. •• .•.••• .-.· ••..• ••• •.• 
Rebites de ferro ... . ..... .............. ... . .. . 
Remos d.e faia ............ ........ . . .. . ..... . . 
Sabao .. ...... ... . ................... ... ... . . . 
Só las brutas ................................ . 
Tapetes ..... .............. ...... . ............ . 
Tubos de vidro ............................ .. 
Torcidas francezas ....... ............ . .... . .. 
Tlntasss .................................... . 
Yerni~ coaltar .. . . .... .. : .................... . 
Yassouras .............. .... . ............... . . 

Add ieiona-se: 

A' despeza a fazer-se até ao fim doexercicio .• •. 

Pela divisão de Jfalki· GI'OS$0 e Ladorio até 
Ma1o de!~ ; a saber : 

Alcatr-ão., ....... .... ........................ . 
Azeíte ·para mae~lna ....... ... .... . ........ . . 

t~3d0e~;~~~·-~·::.~ ·. ·.: ·.~:::: ::::.:::::::::::: 
Brochas ss ......... . ................ .... .. ... . 
Brins novo ....................... .... ....... . 
Bilcías de ferro . ............. . . ..... . ........ . 
Cabonovo ...... . ................. ........ ... . 
Cimento ...... ........ ; ..................... . 
Espírito de vinllo .... .. . ............ . ...... .. 
Estopa ............ . ....... .. ...... ..... ..... . 
Fio de algodão .............................. .. 
Filete ................................ ...... . . 
Ferragens S!' ••••• o •••••• ; . ...... o •• ••••••• • ••• 

Folhas de Flandres ........ ................. . 
Graxa .................... : ...... . .. .... ..... . 
CburnbO em lençol ... -................. ..... . 
Llnba de !.>are~ ................... ....... .. . 
Lixa.-.......... ... ........ ......... ...... .. . . 
Lona . ..... . ............. ....... ;, ... . . ... .. .. 
Lanternas de patente ..................... .... . 
Piassaya ............................ .. ....... . 
Rebites ........ .. .... ..... ..... ..... ..... . .. .. 
Remos de fala ... .-................ .......... .. 
Stearinas ................................... . 
Sabilo .................... ... . . ... ... .. ...... . 
Tintas pp ........ ; .......................... . 
Tljollos lnglezes... .. ..... . .... . . .. • .. ..... .. 
Tapetes ............. ... . .... ...... . .. ....... .. 
Torcidas francezas ........ .. ... ............ . . 
'VIdrosss ................................... .. 

Ad~itiona-se ~ despeza ao fazer- se at6 o eneer-
ramento do_exorclcio ..................... . . 

Ptlot fl"Ot>i1!ti111, stgundo 01 docummlos uis-
tenles nutà wntadoria até esta data; a saber: 

Azeite de luz e para macbina ............. .. 
Ateatr-Jo-...... . ........ ..... .. ; .... . . ...... .. 
Arruelas •.•.. • •. •.• .. .-........ . ............ .. 
Brochas ss .. ... : .. .... ............ . .... ..... . 
·Bandeiras ............ . ... ......... . .... ..... . 
Brim de vetas ....... ............... . .. . .. : ... 
Baldes de pão ... .. ................ ... .-... ~ ... 
Bomba para esgoto ........... ................ . 
cabo de llnllo alcatroado . .... -· ......... . .. .. . 
Correntes de ferro ................ . ... ..... .. . 
Cimento ........ . ......... ... .. ........ . .... . . 
Cadcrnaes í! .............. ............ .-..... . 
Estopa .... ....... .......................... .. 
F.spirilo de vinho .... ; .. .............. ...... . 
Filete •• _ .. . . ........................ .. ..... .. . 

t :l7~ 
~~i6H5 
i3ó600 

SlO~iO = ~~sooo 
301í000 
3/1000 

4.9,5000 
2 :343/1920 

8Mi50 
3$000 40:0968895 

10:3U$G09 

!:800$000 
-- i!:U~~50~ 
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FiG de -çela .............................. ... . 
Ferr:tgens ss ....................... .. . ... . .. . 
Dedaes de repuxo ......................... .. . 
Graxa ....................................... . 
Kerozene ................................... .. 
Lona .......................... · ............ . . 
Lanterna. de patente ........................ . 
Linb:l d:~. barca ......... . .... ............... . 
Louça, talheres etc ................ : ......... . 
Pedras de amolar ........................... . 
!lemos de faia .............................. .. 
~bo ~m velas ..... ;, .. ....... . . ; ..... ... .... . 
, tearmas .............. ......... . ............ . 
Tintaspp .... . ............................ .. 
Tijolos lngle?.es ......................... ~ •.• .'. 
Tapetes e oleados ... ............ : ........... . 
Torcid&s trancezas .... , ••• · ............ , .... .. 
Tubos de borracha ....... ......... .-........ .. 
Ditos de vidro ............................. .. . 
Vernizes . ........... .. .. ....... ; ............ . 
Varios oulros artigos de muni@S navaes-. 

como: sabão, colla, plassava, lixa, agulhas 
de lona e brim, vasroaras ele .............. . 

Addiciona-se o que se calcula despender até ao 
llm elo exercício, tenrlo em vista a despeza 
conllecida ............................... .. 

Pela con;eta Guanabara, quando em tJiagtm 
ae tmlruc~ com guart!a&·111m-lnha, « •aber: 

Azeite para luze5 e macblnas ............... . 
Borracha em lençol.. ........ . .............. ; . 
Bronze em chapa~ ....... .. . ....... ........ . .. 
Bomba de lncendio .......... .... ........... .. 
Bandeiras ntc!onaes ........................ .. 
Barris de galé .............................. .. 
caixa de tarracba .... . ............. ....... .. . 
Gabo de linho aleatroado ................... . 
Cornetas para signaes .................. -... . . . 
Cadernaes .............. . .. ....... , .. . ....... . 
cartas maritimas ....... · ....... ............. .. 
Estopa de algodão ..... ................... . .. 
Graixa ...................................... . 
Ga:~;etas ..................................... . 
Ferragens s s ................................ . 
Fio de algodao ............................. .. 
Folhas de feltro ...... .. . .................. .. 
Lanternas de patente e Iam peões .. .... .... .. 
Nao;alhas ............................ ; ....... .. 
Oleados ..... .. . ..... .................. ...... .. 
Páos de suriola .................... ; ........ . 
SaMo .. . . .............. ............. ........ . 
Sola. bruta ................................... . 
1\e!oglos ................................ , ... , 
Tintas p. p ........ · ....... . ..... ............ . 
Vassouras ................................... . 

Pela corvera. Parnahyba quando estBile M COIII· 
missão de torped~, a sabe1· : 

········ .. ···· 

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

.... , ...... . 

6S:S77$l09 

!8:5026793 
---- M:380/130! 

l-l.:i()()J393 

.Aequisição de tintas p. p ................ ·... .. ... .. .. . .. • ......... . 130~000 

569:487.1~59 
Despeza a annullar ................ . :: .... . .. . 14:9i9Ai58 IIM::S67/l50l 

Deficit no fim do exercício ................ . .; ~ . ~ .................. l7l:l567/jlí(ll 

t• Secçl!o da contadoria da marillba, 31 de Julho de 1881.- O contador, F. :i. FITTeira. 
-0 cbe!e de secção, Ehzuto Augusto Ferreil'a. 
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EXERCICIO DE 1881-1882 

MINISTEIUO DA MARINH.~ 

Demonstração do estado da verba «Fretes, tl'atamento de praças, enterros, 
ditrerencas de cambio e commissões de saqueS» . 

Cre<llto-Lei n. 301,- de ~ de 
Novembro de I880 

DESPEZA 

Pelo Theso~>ro Nacional segundo os JITOUS
sos orgamza<Ws por ~ta reparlifão até a pre· 
sente data, a .. zber : · 

Com o t ratamento de . praças no Hesplc'o de 
!'edro[[....... .. ... .• •• .•.. .. . ......... .. t : 090,!l397 

Co!ll o pagamento de differen tes fretes.... ... !~:33011974. 

Addiciona·se: 

A despeza provavel até o encerramento do 
exercício, eompt·ebendidas as dill'erenças de 
cambio resultantes das remessas rei tas para 
Londres .............................. ..... . 

Pela Pagado1"ía da Jfarinll.a até i5 ds Julho 
. 1882, a saber : 

Frêtes de generos e de emoorca,oes mludas . • 
Enterros de offieiaes ........................ . 
Tratamenlê de praças ••. • ......... ........... . 
Di ll'erenças de cambio e com missões de saques. 

Addiciona-se: 

A despeza a fazer até o IIm do exercicio ...... . 

Pela JJe/egacia do Tkaowo e1n Lolldrti alé 
Maio de 188!, a~: 

2701Jt80 
I:IS518000 

3E1Slii1S3 
2:96811%90 

··· ·.········ 

69:50~ 
---- 8~:9:15/i9U 

5:163H723 

500ij009 
---- 5:663/íii.'l 

Tratan:ento de praças............. ............ ... . . • ... .. . .. .. ....... . 

Pelo nw da Prata afé Allril de 188:1, a saber: 

Tratamento de praças .. . ...... .. ........... .. 

Addiclona~se: 

A despeza provavel até o ftm do e~erclcio ..... 

Pelo Alto liruguav at6 Jlaio d~ J88t, 
·a &aber: -.~·-

Tratamento de praças ..... ,, ....... . ... ,. , .. . 
Frete de volumes ..................... ...... . 

Add i crona-se: 
A despeza pro'Và-vt!l até o encerramento do 

eli:br-Ctcio .................................. . 

. P~l'á Dit>Uào .U Mato Grouo e Ladario 
at~ Maio de 1.882, a sab.or ·: 

· Tratamento de praças .......... , . . ........ . .. 

Addkiona·SSi 

À ·déspeza ·a tàzer-'se il\~ b IIm llo ·exerclc'lo •• . ............... . 

2:839iiOOJ 

1:~ 
3:8391000 

1.03/jll2 

I.OOjjOOO 
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Pelas provincias, segundo os iUleumentos e:cisten
tts nesta contadoria até esta data: 

A sa~er: 

'l'ra. lamento de praças •••.....•......•...... c. 
Enterros ...•.•.•.....•.•......•.•....•••..•••. 
Fretes de generos .•...••••...•.•.•• • ..•.•••••• 
Fretes de em barcaçoes .................... . 

Addicicma-se: 

O que se enleulo despender até <J fim do 
Exercício, tendo em vista ·a despeza conhe-
cida .................................... .. 

Pela correta Guanabara quando em viagem de 
in&trucção com os guqrdas·marinha: 

A saber: 

Tratament<J de praças ....................... . 
Commissões de saques ............ · .......... . 

8:774./i090 31:901~992 

6621!:!81 
37í~825 

l25: ifl~E559 

287 

Despeza a annular. ;, ....................... .. t35~766 125~1)67 ,$893 

De(ici! no fim do exercício .................... . 

Primei r~ Secç>lo da Cnntaonrü •la Morinha em 3\ de Iullio d• !882. -0 Contar! o•·, F. J. 
Ferr!im. -0 Chefe de Secr,ão, Ernesto A!~gu,to Ferreira. 

EXERCICIO DE '188'1-'1882 

MINI8T~RIO D.~ MARINHA 

Demonstraca:o do ~stado da verba- Eventuaes 

CREDITO 

Lei n. 30i7 de 5 de Novembro de lBSO ..... 

DESPEZA 

. Pelo thesoúro nacional, segundo os pro-
cessos remethdos a. té esta data ; a saber: 

Fardamento para os galés e sentenciados da 
Crôte e B&bi.r ........... •.. ....... ..... .. 707~838 

Bandeira remeltida á lega\ilo do Chile .. . !.60/lOOO 
Passagens de offi.ciaes e praças............. M:l.23jj817 
Telegramma> ............................ .,. !:16~6$20 
Quarentenas................................ 47t900• 
Cutas teJegraphic:Ls para a repartição dos 

telegrapl10s ................... ; ........ , • 2ií800 
. . ---- 56:20õi*f7õ 

Addiciolla-se: 

A despeza a fazer-se até ao encerramento do 
exercieio................. •.. .. .... .. • . .. • • .. . .. . .. • 13:U6~59 

Pela pagadoria da marinba até 15 de 
Julho de 1882 ; a saber: 

Gralificaçoes por dilferentes 'serviços ...... . 
Passagens de offic1aes e praças ............ . 
Ajudas de custo .......................... .. 

26:~~9jj:i00 
6:6091í853 

H: 3025000 

69:6!{~23-1. 

Wl: 000,)000 
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Não previstas ; a saber: 
· Organização do indice. alpbabetico das leis 

e regulamentos de marinha ..•••.•• ..• . • 
Compra de casas na ilha das Cobras ...... . 
Idem do privilegio para o fabrico de formas 

do systema- Patent FJamclon-Cupula; •• 
Mem de exemplares do opusculo intitula

do -A marinha de guerra do Brazil na 
tu ta da independencia ............ ..... .. 

Premio pela organização do compendio de 
apparelbo e m~nobra ... .... ..... ... .... . 

lmpress:lo, traduOI(ão e brochura da obra 
sobro torpedos ........... ............. .. . 

Seguro da patacho MatoW!l<o .... ......... .. 
A oompanbía tetephonica, pelos concertos 

feitos na linha ........................ . . . 
Alojamento _ e. alimento dos naufragos do · · 

patacho Sapho •• . ................... .. ... 
Impressão do ruappa gerar da costa do lm-

perio . ... .... .......... . ... . .......... ... . 

3:600QOOV 
27: 6701)500 

11$:730/JOOO 

l!OO~OOO 

2:000Jj000 

l:SOOtlOOO 
4:000/1000 

!()()~()()() 

Gastos de representaçl!o e outras despezas . 

Pela delegacia do Tbesouro em Londres 
até ~I aio de !88j; a saber : 

&li!$988 
. 5 :000/jOOO 

!0:9tõn5t9. 
---- U8:9~3il060 

Gratificações dos offieiaes em com missões.. 7:039$1!57 
Pastagens e despeza;s de viagens.;.. ... .. .. 5 :6i.'l60Ql 
llespcza$ com expl<cadores................. 5~6M 

---- t3:i68#0íló 
Addicion.a-se : 

A despeza a fazer-se ate ao· encerramento 
do exercicio ..... . ............ .. ... .. ... . 

Pelo Rio da rrata, até Abril de !S8íl; 
~ s~ber : 

P3sugens de officiaes a pra~as .. ... .... . ... . 
Ajudas de custo ........ .. ................ . 
Te!egram mas . . .. .. ....... ............. ... .. 

Addiciona-se : 

A de;peza a f.uer-se até ao fim do exeréicio. 

Pelo .Alto Uroguay até :llaio de !~; 
a saber : · 

Passa1;ens de officiaes e praças ...... .. . . .. 
Ajudas de eusto ..... . ....... ; .. . ........ .. .. 

Addiciona-se : 

A despeza a. fazer-se nté ao encerramento do 
ex.ercicio ................................ . 

· Pelas províncias, segundo os docnmen-
tos existentes nesta contadoria, até á pre
sente data; a saber : . 

Gratificações por ditrerentes serviÇOS ..•••.. 
Passagens de officiaes e praças .... . ........ . 
Ajudas de custo .... . . ........... ...... . .. .. 

. Na o previstas ; a saber : • 
Compra de um terreno na provlncia de 

Santa Catbarina ........ . . .. ..... .... ... . . 

!:~1.8!1700 
2765000 
30~00 

300~000 
DBspeta feita com o desembarque de SS . AA. · 

lmperiaes n~ província de Pernamhnco. 62~!)(11) 
rei egrammas. . . . .. . . • . . • • • • . . . • . . . .. . . . . . . • 3: 8725760 

·Aiugueis de casas.. . .......... ...... ....... . t:õO~OOO 

I :õ131l33i 

aoosooo 

. Addiciona-3e : 
---- l0:81S8~Q7 . 

o que se calcula despender alé ao fim do 
exercício, tendo em v ista a despeza eonhe-
eida ...... .. .... .. . .. ... ............. . .. .. 3:7956305 

u:7s2n256 
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Pela cor>~t:< Guanabara quando em via
gem de indrucç;Io com gu~l'das-mariuha ; 
a saber: 

Gratificações ao com mandante e immedlato. 
Passagens de praças .......... ......... .. .. 
Porte de correspondcncia ........... , ..... . 
Tcle;;rammas ............................. . 
Grabfica~o por occasião da visita ao arse· 

nal de Castellamare ......... ..... ...... . 

Despeu a annullar .......... : .. ... · 

Deficit no fim do exercício ........ . 

l :200/)000 
40>8\83 

321!44U 
ilii5S'í7lS 

uas:so7 

Primeira .see~.\lo ela contadoria da n1arlnlla, 3i de lull1o llc i 882. - o con\>Hlor, F . J. J"er · 
roira. - O chefe de secção, Erncslo J!ugt.sto F<•rreira. 

O Sa. PusiDli:NTE : - As propoatas do pooer 1 E· pois tal medida anti-proteccionis t.-. da in· 
e:xeculivo serão tomadas na denda conside-. dustr1n nacional, é protec:cionista d.1 in<lustria 
raçio. · ! estra.ng•ira. 

O Sr. ministro retira-se com as formalidades Sem duvida alguma,como jiÓ digse, o principio 
de estylo. que pre3idiu a emenda. do senado foi o d~ reei pro-

O .S11.. PRESIDEI!.'Tli:-Tem a. palavra 0 UQb;·e ci~ade, sendo certo qu_e as legislações estrau-
deputado. !Vtras,e sobre~udo a !&1 frnnceza de i 844, sobre 

. . quo e.ste proJecto e cal cado, coosentem na 
O Sa. C!NOino n:.: ?tiVlliRA .. (conhnt4an.rto) concessão da patente do inventor estrangeiro, 

o~scrva que,_ como d1zra_. o prOJecto d~ c&mara mas vedam-lhe o privilegio de imporca~ão. E n
dlspunha o segUlnte (le) : treta-o to o nosso legisbJor, fingindo que to.m· 

S6mente mel iante lei e>pe·c:i"l poderá o go- bem veda o privil•gio de importação,ipso facto 
verno conceder patente MS introductores de autoriz:~.-o, como suppõe haver demonstrado. 
industria reconhecidamente nntajo~a e não Entende, pois, que a r<ciprocidade do se dá 
uercida no lmperio. . · a nem se póde ~ar. · 

Pelo projecto se permittia ao I(Overno a ~on- Não •abe qual -é a logialação dos Estadoa-
cesslo de patente aos in11entore&Já privilegiado• Unidos, não IP.ve tempo de consultnl-a, porque 
fóra do Imperio, e quanto :wa introductores de o projecto foi hontecn dado para discussão; mas 
indostria nova e util :ficava a concessão depen- parece-lhe que a legislação ameri~.ina n!lo da 
dente do POder legislativo. O senado criterio- 'uma tal permissão. 
a:unente eliminou esta ultima parte, isto é, não 0 SR. Â NDlt .. DI!: FtGü:z>IR.A :- Nó• temo• a lei 
mantem a concessão dG patentes a introductor de i830. · 
de indastri& nova, embora priruegiada no.. es
trangeiro; <nas com os pri:Acip ios que con~ignou 
o remedio é nullo,porque, permitt1ndo a patente 
hrazileira ~o vrivilegindo no eatran~eiro. ipso 
facto per.tiútte a patente de introllucção para o 
producto, que nunca seri falsüicado no Braz i! 
e que ba de vir do estrangeiro . 

A questão é aponaa de nome, nllo é o intro
ductor, lll&S é o a.ut.or ou o ti eu representa-nte 
que fará a introducçio privilegiada . Ha. o•idera 
per idem :na medida do sen3.do. 

A camara poderi aceit•r u.mo. idéa 'lue im
por~" odioso privilegio para a importação, a 
sombra da. patente do autor ou inventor? 

$uppõe que é precis) re11ect.ir-sc mui to a ntes 
d~ se votar est~ medida. 

Crê que a idéa primitiva de se obrigar, den~ 
tt•o d~ wn certo prazo·, á constru c9ão de fabricas 
no nosso territori.o era muito ma1s garantidora 
do progresso da indll"tri~ tiaciono.l. 

Insiste na consideração de quo com a emenda 
do senado l!e.aj>pnrece esta salutar restricção, 
pois que o inventor quo em tal caso é intro
duct.or pôde, a s eu beUo prazer, veodor o seu 
prodncto sem mont~r fabrica ou estabeleci
mento entre nós, ficando-lhe no estrangeiro 
muito mais barata e facil a prodncçio. 

v. rv.-37 

O Ss. c. .. :-.otoo· n:a 0LtvJ:IRA não quer o. 
lei de i830 ; o projecto e111 discussão melhor~ 
consideravelmente ess"' lei, qu~ já teve se11 
tempo. Mu, pergunta o orado~, porque nli' ha
v~mos de fa~er um~ ob"' mclllor, si tomoG olc
mentos para isso 1 (Apartes.} 

Falla.·s~ em modificações pl~a. o anno. Sa
bel!lOS muito bem como se fazem, entre nós, as 
modificações dali lei.. Depois de largo tempo 
consumido com os embarsços que q ualquer 
idéa. encontra no parlamento, confoccionad'l. a. 
lei, os seus retoques tou.a.)ll-ae difficeis. Sirv:~ 
de e:s;emplo o que occorreu com ~ legisl&çllo 
eleitoral. 

Aceitsmos a.s emenda B do senàdo á ultima 
hora, deba.i-s:o da grande pressão d o tempo. 
Naquella occaeiã;o tambem se disse : an tes d e 
tudo dotemos o paiz com a eleição directa, que 
vo.i .. ser a salvação dts nossas inatituiçõos • . 
A camora viu-ae forçada a aceitar tOOAA "" 
emendaa do senado ; as idéas litleraes foram 
modificada.s,muita. cousa inconveniente vingoú, 
e OQ factos viera in demonstrar, . por occasi!Lo do 
alist&mento. das eleições provinciaes e muni
cipal, que a l ei de 9 de Jan~iro não é uma obra. 
perfeit,1. 
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Poi~ bem; o parl&mento quiz f&zer-lhe re
toques por in termedio de um& connnissiio mixta . . 
Eu& commissio, nomeada po!' &mbas as casas 
do parlamento e a aprazimenl.o do governo, 
fanceionou durante longo tempo, procurando 
reto~.-.r · a.q disposições d11. lei que lhe pareceram 
de saaeeptivel modificação, e remetteu seu tra" 
bdho ã sabedOria du camaraa ; entretanto até 
hoje, em oito mezes de _aessiio, ·o poder legisla
tivo n:>.cla reaolveu aindo. 

Um dos projeeWi não teve andamento no ae
nado,dormlnWI na pasta. da presidencia. 

Outro q.ue diz resp~ito a. vieios n~ alis~ 
mento, neioa -eonfessadoe e reeonhec1dos em 
ambas ir.s eaaos e que lll)ui teve umo. passagem 
rap1da, lá. se acha no senado encalhado, emba
raçado, e suppõe o orador que com di11iculdade 
dalli serã tirado para ser convet•tido em lei. 

No emb.nto a Constituição M prudente e 
tudo soube acautelai-. illla cona;~grou o sa.luta:r 
preceito da íusio quand·> a idéa principal" ci 
reronheoida vantajoaa pelos dona ramos do 
poder legislativo. 

E' cxacta.inent4 o qns acontece no caso 
vertente. . 

A camara está oonl'eneidà d& neceaoidade 
e convelÚencia. de •• alterar li. lei de i83Q, 
de modo a pol- a maia conforme com " no;sa 
eivili.eação e progreieo. . 

Fez ella um projecto; o senado fez outro 
novo, inteiramente novo. Qllererlto os nobres 
depnta.dos colla<:ar-1101 n:> contingancia de vo
tar sem rópliea t11da qaa.nto o senado decidiu 
em • ua sabedoris, que pôde ser muito bom, 
lllll8 que nós tem01 o direitode aslim não julgarf 
· Deseja, portanto, que haja sobre certos pon~ 
tos fllsão, isto· é, que a eamam nã:o aceite todas 
as emendao do senad?, embora deva aceitar a 
xoaxima parte dellu, porque melhor= eooai-• 
dtn.velmente o project~. Nem nos &rrecei&moe 
deasa palavra (IA$11C que a muito& amedronta. e 
ap~>vora:; coTemos antes fazer da fuslío um meto 
ordinarie de legis~r, e não um meio ext.r.iOr
dinario, excepcional para casos n.rissim011. E' 
ella um podero.o elemento da. preponde~ncia 
que prestam no governo ao ramo tempora.r1o. 

Obriga.toria. como é a letra da constitaiçlo, 
pelo seu_ eapirib e. &tô pelo bom se~so, ella. é 
neceuar~& ·e::mebmente po.ra que a a1111ambloa 
legislativa, reunida em wn aó tOdo, poaaa deci
dir COlll mais &3bedoria do que isola.da.mente o 
fa~. A 1111im cre o or~>.dor que a eama.ra que nio 
pode traru;igir, nio pode manter em ab110luto, 
sem a limitação de qu~ cogitou, o princi(lio de 
qne um prodneto privilegiado no estrangeiro 
pocsa tam~em sel-o entre nós, de modo_ a con• 
·atituir-•e privilegio de importação. 

Ha· .. inda o\ltros pontoa que provocam re
paros·. 

Por exemplo, no § 3• da 2• part9 do projeeto 
sobatitutivo , acha.-se a seguinte di•posiçio 
(li): . 

.. O invontor do melhoro.menlo não poder& 
usar da indaslria melhorada, emquanto durar 
o privilegio da invenção principal, sem autori-
.zaçlo do teu autor. • - , 
.. Pódc o "indivíduo À ser o aulor do instra
mento, mas em extremo imperfeito; en\Ntanto, 

como foi o primeiro que delle cogitara, dirige- · 
se ao poder e:.teoativo, pede o seu privilegio, 
e o obtem ; maa o in di riduo B, despertado po-r 
aquella. iniciativa, appliea- se ao est~tdo da in
vençllo ainda rudimentaria e incompleta, dá
lhe noto.veu melh.ora.mentos, desenvolve-o e:s:
traordinariamen te, torna-o exequi vel, tran
sforma, pois, quasi totalmente aquolla invençlio 
ainda grosseira e rudimenta.ria, no emtanto, 
pela. doutl'ina do projecto, embora possl ter um 
pri\·ilegio de melhoramento, dar:mte i5 Annos 
esse privilegio em nada lhe aproveita, é mera
mente idéal, platonico, e depende da boa veu~ 
tade do .accórdo do primeiro inventor, senhor 
de impor-lhe BG mais pesad..., coudiçlie5. (Cru.
&am-se diff~entes aparte• .) 

Os nobres deputa.doa colloca.m~se debaim do 
ponte de vista exclusivista, encarain sim-ples· 
mente ~ra o interesse do individuo despre· 
sa.ndo o tntereue publ ico, q ll& nunca deve ser 
posto de lado. O privilegio de invenção é um 
direito creado pela lei, não é Ullla propriedade 
de direito natural. (Apoiado• e nito apoiados . ) 
O privilegio de invenção deve ser concedido 
como incentivo para as descobertas, ma.s n_uncâ 
com prejuízo e em detrimento" dos interesses 
publicos. O individuo que aperfeiçoa,_melhora 
o primitivo invento, grosse1ro e rudimentar; 
não deve veMre eo1111trangido a ab&far o seu 
melhoramento durante 15 annos, ou ficar á 
mercê e na dependeocia do primitivo inventor. 

O 611.. EsCR.~GNOLLE T.t.uNAY : - Isso é um 
priucipio jasto, pOl-que ningutllll inve11ta de 
modo perfeito. · 

O SR. CANDrno DE 0Lrnra.t. conte•ta., e diz 
que assim fiea o prodneto oem deaenvolvimen~. 
durante am largo periodo . N"ao acb que ea_leJI!. 
de accõrdo com as canvenieacias da soci edade 
esta reatricç!o que ae jlrel9ndo estabelecer ; o 
qaJ ae deve proeuror e conciliar o• deus gran
des princípios, o direito do individuo eom o 
bem estar da sociedade, com os intereasee pu
publicoa. 

Ha. outros pontos de detalhe que podem me
recer reparos e aobre os quaea não i:1111iste. 
Aasim é quo o projeclo determina úm fôro aspa. 
cial para a nullidllde da.s plltentes, 

No§ 3• do art. 5• determina o seguinte (l8) : 
' A nullidade da patente o~ da _C<Jrtidão de 

melilsJramento scrõ. declarada por oenten~ .do 
juiz eommercial da. eapital ·do Imperio, ma
diante .o processo summario do decrel.o n. 737, 
de 25 de Novembro de i 880. ,. 

Para que esta rewtricçlh ~ Por que se faz da 
c,.pital do imperio íóro obrigado para cstàs 
questões f Para que esta concentração que vai 
de er.contro soq princípios da. escola lib&ral, e 
hoje até aos da. propria escola conservadora 
qu' ~aer a descentralioação administrativa e 
judie ta ria i A palenle pode ser CODC"!did l em 
rela.ção a um producto \•uramente provincial ; 
para que ~>gitarem-se as questões que se lhe l-e
ferem -no aó juizo commercial da. corte f · 

Demais, ella é uma propriedade, faz parte 
do patrimonio do oonceasionario ; h go, as 
·regra.s geraea e de direito .eommo.m, devem 
prevàl eeer pan:. oa litigioa · de" _qnestões que 
dizem reopoit.q a ~ateut?s1 aMim como preva· 
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lMam em relação is nossag a.cçõcs de ti tuloG de 
divida sobre bens de rai~, ate. Haja um fôro 
oommum em todo o caso, e não um fóro privi~ 
legado. · 

Como n camara sabe, pelo projec~o do senado, 
qualquer cidadão ~óàe vir denunciar uma pa
tente, pedir a sua annulbção de caducidade por 
infracção das regra.~ legaes; ·pois bem, esta. 
denuncia s() será discutida no juizo commer
cia~ ~ cõrte. E' uma centra!isaç&o que ·não 
ae Justifica e a que a camara não póde dar seu 
assenso. · 

E, pergunta o orador, ha de a cam:u·a. acei~ 
tar em todas as suas partes as emenda• do 
senado 1 

Ha. de l'enunciar o seu direito de rejeHa.r as 
idéas a que o S3U esph'ito não se. amolda,sómente 
porque se di~· que convém dotar-se o paiz com 
esoa lei embora. em muitas parte• cheia d> la
cunas f. 

Ha. correctivo para. esroaconjun~uras e é pre
ciso, que não se abra mão dos reeu~sO!l cons~i~ 
tuciona.es e a. lei e feiiUl'O. da a.•sembléa ger .. J, 
não deve ser a obra e-.:clusiva de uma das duas 
camaraa. 

Entende que não devemos transigir sobre 
este ponta. (ApQiados .) 

O proj ecto !Uelbora sem duvida a propo• çao 
primitivo. : tem m11ito mais nem e systema., 
mail ha qnatro pontos sobre que não resiste a 
ana.lyse. Primeiro, a parte relativa a concessão 
de patentes de productos pharma.ceuticoa e ali
manticios, ficando o governo com o a1• bit"io de 
concedel-as, abrindo-se valvulas a pt·oteeção offi
eial (apoiados), ao patronato emfirn; o seg11ndo 
o que mantem o privilegio para a.s invenções 
estrangeiros, que se traduz no odioso privilegio 
da importação; terceiro, o que não permitte· ao 
autor de um t;nelh01:amento uzar delle immedia
tamente, esperando a. extincção dll p~tenta pri-· 
1n.itiva; quarto, a. .Parte proç.e1sua.l, com qua se 
vai cent~aliz~r .no juizo commereial da cõrle aa 
questlles a.tLiMntes A. anrmllação das concesSÕes 
de pa.tentes, deroga.ndo a. regra geral da fórma 
de processo e a eompetencia do fóro, expondo 
o ct<ladii.o a ve~l!-me~ o .eJ>igeneins dispell,sa
.,.eis. (Apao4dos.) 

Não q uor insistir por quo sabe que a camara 
não e muito affeiçoada. a estas discussões. ( N áo 
ltpoiados.) 

Vo~Es :-.V. Ex. está prlllltando. Ulll &'rande · 
serviço. 

o S1t. CA.Nnmo DE OLrvEmA diz qn<~ a co.
!M•o. entJ.oega.so de p•efereneia à& inca.ndeo
cantes queatõ~s poli.ticas, e é por esta razão 
que muitas vezes os projectos â.e organização 
pasaam de am modo tão imperfeito. · 

Esses projeetos infelizmen~e s&o muito mal 
estudados ; é preciso fallar franoamente. 

Passam com o estado de ilm ou out1·o que se 
a.pplica a. esse eume, m~s a cama.ra. vota a.'
tendendo apenas ao conJU.neto dós _principias 
geraes, !\ nec~ .. idn.Ae rlc· uma rafurma, não 
descendo ao estndo e analyse da.. dioposiçõea 
p~culiarc&. 

E' esse pouco cuici.ado que dá ao senado o 
f!'alldc direito de lej)'iBl.ar f!m. ultiin1l. instanci~ 
_e justàmente i•lo 'qlie gara.D.te à · camara vita-

licia esta '1 11aoi exclusiva competenc.ia, dot arbi
tro supremo em taes aasnmpto•. (Apoiados.) 

Praticando p:~r este modo o senad& muilas 
vezes por culpa da cam.ara, esta não tem pro
curado outro ~ecurao para mant~r as •uas 
prerogati na collocando.se voluntt\riamente na 
contingencia de aceitar emendas que não se 
conciliam com a. sua opinião e doutrinas. 
(.4.poiaào$.) Cede ás circtUUBtancias, cede á. 
pressão dos. tempos, aceib a tutella, porq11e 
não tem querido lança~ mão do meio consti
tucional, que e um recurso cauteloso e que tem 
~r fim manter a integt:i<iade do ~er ~egislo.
tlvo de modo que as leu não •eJa.m simples
mente .. expreii.Sio da vontade de um dos ramo• 
desse poder. (Apoiados.) 

Vota contra algumas das emendas. O 81·. 
pr~sidente terá de por por pal'tes em votação e_a. 
aaa e~~nd(l.s, o a roapeilo daquellaa que a.cab;> 
de crl\lCar e nnalysar espera. '1.118 a ca.ma.ra. 
colloea.ndo~se na altura do sell dever usa_~:i. do 
remedio .legal-n~o· ace.ita.r pr~ncipioa que lhe 
repugnam e ?. q u.e é i(lfensa ; po~ sua conta 
vota conb.·a a~ medidas qu.e criticou. (M u,it~ 
bem; m~tito ~m.) 

A discusa~ fi.ca. a~~da. 
Continúa a discualli~ dos additiTO!. 

O Sr. RodolphoDa.ntal!l, Qb\iu
do a palavra pela ordem, pediu a pala,vra para 
fazer uma declaração a honrada commissil:o de 
orçamento, declaração a 9-ue cstâ aulo1-iz;a~o 
pelo illustrado ministro do 1mperio e é, que o 
a.dditivo qna hontem t>presentou afim de despen
d~r~se com a cOIUitrucção de esoola..s publica:! a 
quantia de 400:000$ no exercício de i882-
f883, tom a npprovaçi!o do governo. 

Quanto ã medida em si .~ de utili.u.de e do 
economia~ 

Gasta-se nnnu.,lmente :136:000$ Qll :137:000.~ 
CO!Il casaS par& <l!IICOlas, 0_9,11~ rerr~a~~nl.~ O 
juro da quantia 4e 2.200:wtJS. lhv1dm<1~-ss 
oata qu~~tl!!~a. pelo numero de csco}aa D.a. c4t'lll, 
teremos me.ioa de f&;&r segundo. oe, ~elhores 
modelos exeell~~tc~ estabel~cimen~s. E, d!l'-• 
pond,on.do-so ern cuda e:J;erc~cio ®O:OOO$..no 
fim de cineo 1<nnos, o governo nada despe.u-. 
derã com rol verba e ~arà escolas suas, appro
priad~s aos misteres do ensino. 

Pede aiuda a attenção do Sr. pte&idente para 
um:~. e.m~nda que vai manda.r á. mesa. a. um 
dos adiiliti voa· da honrada commisaão de orça~ 
menta. Pela lei de orçamento que a camara 
e3ti;votando, foi approvada, t&nto por o;Ua c~mo 
pelo senado, que fo011e revognda. a dtaponçãn 
dtdei. de i880, em virtude da qu.:t.l os lo~roe 
de directores e subdire~tores da secretaria do 
imperio ficnvam supprimidos. A commi•• . .:o 
pede autorização para reformar a secre t~r!a, 
r:nao o additivo apresentado., eontendo esta. tdea, 
nlto poie •er entendido aenão em harmonia eom 
o que Jl&Ssou. eo:> . diseus•ão do orçamento, e 
pa~ llJ.elhor aclarar hto !i- \I,UB o Qrador apre
senta .eata e~nd,l , 

Emenda ao a ldilivo do minis~cio do im- · 
perio: 

c Accre~eeah-11e ao ultim~ per\odo - e. ~v~ 
t~ndo-se a diTisiio de. secretaria. em ~ç~· 
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rias independentes entre si. 30 de Agosto da 
!882.-Rodolplto Dantas.» 

Olferee~mos como additivo ao orçamento ge
ral do Imperio o seguinte proj eeto n. 9. -M at· 
ta .'llachado.-Bezen·a á.~ Me>&ezes.-A.ffon
so C elsn J fH>ior .·-Leopolrlo C 1Lnha. 

i88i- i882.- ~. 9 

f a SlliBSÃO 

Projecto 

A assembléa geral legisbtiva r~sobre 
Art. 1. • Os empregados da estrada de ferro 

D. Pedro I!, nos quo.es se referem as taboliM 
annexas ao decreto n. 6238 A, de 28 de Junho 
de 1876, s'rão considerados empregados pub[i, 
cos geraes, com direito à aposentadoria desde a 
data em que a referida estrada pa.ssou õ\0 dom i" 
nio do Estado. .· 

Art. 2. o O ministro e secret&rio de estado 
dos negocias da agricultura, comrnercio e 
obl"J.S publicas expedü·á o c~mpetente regula
mento, marcando· as condições paro. o pl'ovi
men to dos di vel'!!Os !o"gares, exigindo-se >10 
tocante i aposentação dos respectivos emprega. 
dos o que se acha preceituado em relação aos 
da secretaria. de estado do mesmo mini•terio. 

Art. 3.° Fic9.m revogadas as dispooições em 
contrario. · 

Ps.ço da cn.mara dos Srs. deputados,. 7 d~ Fe
vereiro de 1.882.- Be:zerra de Menezes. 

Offere;;o eomo a1diti v o o ~éguin~e projecta. 
-Escragnolle Taun~y. · 

fSSt-1882.- N. 7 A 

i• S.ESSÃO 

·A's collllilissões retinidas de fazenda e orça
mento foi presente um projccto apres0ntado na 
sessio de 6 do corrente pelo· S•·· deputado Al· 
fredo de EscragnollG Taunay, determinando 
que a.s cartas de naturalisaç&o · Ú<J.UCm desde já 
isentas de todo e qualquer imposto. 

As commissões, sem concoi'darom inteira~ 
mente com a.s opiniões desse Sr. deput~do, uHi
mamente, expendidas sobre colon}sação, são en
tre tanto da parecer que ~e· adapte o mesmo 
projacto e .o apre~enta.m·â consideração desta 
camara. · 

Sala das commi~sões em 14 de FQ~ereiro de. 
i882.-0andiclo de Olieeira.- [_q,.,.cio Ma•·~ 
tiru . ...., P. Pinw .... teL- A. Fi,quei-.·a, vencido. 
-PCl·ei-.·a da Sil1Ja.- M arei.-a de Ea,.,·os, 
pela conclnsão.- Loure-.>'o de Alóuguergt!e. 

1881-1882.- N. 7 

. l'RQlEOTO 

Olfereço como additivos os seguintes proje
etos.-Jose Marianno. 

188'2- N. 139 

2• SESSio 

Projecto 

A assemblé1 geral rescl"l'e: 
Art. 1.• Deixam de ser conaiderados do i" 

entranch os legares a~ offieiae; de desoa.rga. 
Art. 2. 0 Os guardas das alfan<legas te\'ão ac

cesso para os legares de ofll:cíaes de descarga, 
independente de concut•so. 

A1•t. 3. 0 As nomeaçõ:s do vigi1s, onde os 
houver, e de guardas, serão feitas pelo iospec
tor da alfa.ndega, sobre proposta do guarda-môr, 
e onde não o hou ~er, do commandante da força 
dos gmu'<hs, cumpridas as e:>:igencias do art. 
32 do decreto n. 6272 de 2 de Agosto d,, i876; 
a.s nomeaçõe; dos ofliciaes de descarga serão 
feitas pel~ presidente da província, sobre pro
P?Bto. do mspector da aliandega, ouvidos pre· 
v>ament' o guarda,mór e·o commanda"'te dos 
guardas. 

Art. 4. 0 As promoções de vigias para guardas 
e destes r>ara. officiacs de descJ rga e~ basearão 
no merecimento, preval~cendo a. a.ntigltid.ade só 
em identidade ~e cireumstanchs. 

Art. 5. 0 Os ofliciae• de desc:wga, que quize
r~m ter a c cesso para 2a e a tl'ancia, serão adm.it .. 
ttdos a. prestar os e>:nmes de i• em 2• entran
cia.s. 
·Art. 6. ° Ficnm revog,tdas as disposiçõ: s 

em contrario. 

Ca.mara dos Sr• •. cleputsdo3 em 5 de Junho 
de i882.- S. R.- Jose Marianno. 

i882~N. 165 

2~ SESSÃO 

P,-ojecto 

A asserooléa g01'al rosoh-o : 
Art. 1." Fica restabelecido, em todas <lJ! suas 

disposições, u capüulo 12, al'ts. 486 a 494 e 
seus§§ do decreto n. 2047 rl·J 19 de Setembro 
de i860. · 

Art. 2.• Ficam I'aduzido; de 25 ' f• os direito; 
dos generos de importação e de 20 •to os dos de 
e::s:portaç&o actualmente percebidos, quando taes 
generos forem embareadoo em navio• construi
dos e propriamente armados no lmperio. 

Art. 3.• Os comrnandantes, mes!J'es, ·contra
m'estres e pilotos das eHibare3-ções nacio11aes 
devem ser brauleircs, bem como os dous terços, 
pelo menos, da tripolação, sendo gt·atnita a. ma
tr.iculà dos marinheiros nelles empregados . 

Art. 4.° Fica elevado a 35 '/o o imposto de 
A Msembléa. geral resolve: transmissão de propriedade, em caso de vend~ 

·· de algani navio estrangeiro. 
Art. i.• Ag carl'asi dé naturalisaçãoficam Art. 5.• Os navios nacionaes que, salvo o 

deade já isentas de tôdo e qualq n er imposto. ca.so de arribada forçada, competentemente jus-
Art. 2. 0 :Revogadas :as disposi~õe' ·em con·- tifica.do, fizerem concertos e reparos no estran-

trario. · geh'e, ficarão privados, por cincú annos, dos 
S..U. das sessõas, 6.de .F.evereiro.de i~?:.- favores que lha3 são concedidos, indUBive o do 

Bscragnolle T aunay. . e:s:er~icio da c~bohgem, e pagariie no dobro os 
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direitos de importaç!lo da materia pr!ma que Sub-emenda á emenda s~tbstitutfoa do S1·. 
houverem adquirido. J osd M arianno 

At•t. 6. • ~'ico.m dispensadas de cxhibir passa
portes os individuo' que viajat·em de púrlO a 
porto do Imperio em navios naeionaes, e est~s 
isentos, na entrada e sahida, da visita c!o porto 
e do imposto de i 112 •f, decretado pela lei 
n. 7556 de 25 de Novembro de 1879. 

Art. 7.• Fica o governo autorizado a reor
ganizar o s~rviço dí\ pratics.gero~ estabelecendo 
uma tarifu difl'erencial para os nr.Yios nacioP.aes 
C! estrangcil·os. 

Art. 8. • E' marcado o pr~zo de um nnno, de
pois da. prom.ulgação da presente lei, para ter 
execução o art. L • 

Art. O.o Fic<tm revogadas as disposições em 
contrario. 

Em i2 de Julho de 1882.-Jose ]Iarianno. 

Sub·eme1>da ri emenda subsliluli'l1a ao addi
ti'O'o da com7nissllo acerca. do i1nposto ad ... 
rliciO'aal de 10 °/0 sobra a imp(wtaçl'to 

Em •·elação as províncias q~1c não tem alfm· 
dega, .C? g6verno à~terminarâ, conforme a quota 
do suppritnento provavel das mesm~s, a distri
buição de uma verba do imposto addicional 
:1.rre eadado <lm qu tesquer repartições fiscacs do 
Imperio. 

Em relaç.ão ás "rovineias que têm alf'an-
dega: · 

O pt·oducto do imposto nddiciana.l que lhes 
compete será arbitrado, tén.do-se érn yista.: 
1°, a renda effecLivamente a1·recadada com a. 
importa.çãn, deduzida,._ qnola cot•respondentc ao 
supp~imento de oult•as proyincias; 2o, n vet•ba 
representada n~s guias passadas pelas albn
degas de outras pt•ovincias, par·a. os gnn~l"OS 
estrangoiro3 importc.dos p01' c:lholo.gcm; 3o, o 
calculo da importação d~ me:·cadori:;.s estt·an
geiras feitas pot• estt·adas de ferro procedentes 
de outn>s pt•ovincias, ou po:· pontos nãe alfn.n
degodos. 

S. R. -Sala das ~essõcs, 30 de SoLembt•o de 
1882.- Almoid" Noouaú·et. 

.Stlb-emend<! ti emen<la stiÚ$tilt!t'iv<l 'w aélrl:·
tiua cl" commissiZo acerct~ do imposto acl
dicionttl de 10 '/o sob;·e a imporlaça~ 

On~le se diz : « Os direitos que se cobra1·em 
na alfandeg~ do Rio de Jan~ü·o ou em qualquor 
outra., etc.», ncrescente-se; Sendo~ porém, a. 
provinci.a de S. Paulo· ~quinhaa<l:i, na pro
porção que fó1' de justiça, na quota nrzec:\dada 
na alfandeg'a do !tio de Janei~o; visto co1oo 
apezat• dB ter a alfandega de Sanoos, "' pr-o
yincia <le S. Paulo é supprida em g"GMI'OS de 
importação p~b praça do Rio de. Janeiro, jâ 
pela .estraJa de ferro D. Pedro li, jà pelos 
portos de Santos, Ubatuba, S. Sobastiao e 
lguape, nos qnaes não pagam in>postoa por le
Val'em guias do Rio de Janeiro~ as marc.~ulorül.~ 
estrangeiras importadas por ctbotagem. 

O mais eomo na cmenàll..-S. H .• - .Hmeid<l 
Nogtteim.~Uihôa Cintr~. 

Ao § do 1\rl. , onde sn diz-aos cofres das 
provi nelas de Minas, Rio, etc.- a.crescen te-se 
-S. Paulo c municipalidade da córt~, etc. 

S. R.- Sala da~ sessões, 30 de Setembro de 
1882.-Ulhaa Ci,.lra.- Al meida Nogr.<eit"a. 

Ficam iscnt<Je de dir<lito~ as machinas e seua 
acce:s5orios· e ma.teriaes que imp4J:rtar a. compa
nhia íle Beheribe, em Pern(l mbuco, para suaa 
obras. 

P,tço da cam.~ra, 30 de Agosto de 1882.
Sou::.a Leão. 

O Sr. Rat.i;;,bona não tendo tomado 
pat·te n~ discussão d" Pecai ta get•al, aproveita 
~ oppol"tunidadc )1:\r:> jo.stificar o s ~u \'ato. 

E' pa.rtidi•t.o. d~ reducção de impostos, mas 
acha. a. m:'l.tt1:-ia. mnilo g 1•ave, delicada e de tal 
ordem, qnc não deye ser resolvida·aos poucos. 

O que com·iria em mudar o nosso systema 
de i rn posto!3~ cr-ear um sya.tema inteiramente 
novo, a.lteraL" s.s nosso.s reg-ras do fia~lisal}ão. 

Não 'e tendo porêm a tê hoje tr .• tado deste 
as~Llmpto, entende quo o unico meio 9.ue temos 
par,t occorrct• à~ dcspezaa imprescindlVeis é o 
a.ctual systema de impostos que tom •ido vota
<lo desde que ha parlamento a ti\ hoje. 

Ora, tendo o orador contribuído para o aug
mento de dGspezas destinadas para garantia de 
juros a- estradas de ferro, D. engenhos centracs 
c u. outros Inc.lhot~amcntos~ quo têm do inte
rcssor muito de perto à ·nos;a producção, cona~ 
pr >hendcndo o café, o assucar c outros generos, 
não podia reduzit· a receita. . 

CuulpPehcnde u devér em que estão todos os 
répr0se·n tante• da nação do corre•ponder :i 
confianç~ dos seus eleitores. 

Os plantadores de café e os fabricantes de 
assucar tem direito :i consideração do paria· 
men.to. E' impossivel deoconhecer os impor
t"nLis•imos sct·viços por elles prestados ã 
nossa. atl!onomia politica. 

Passando a occupar-so com os additivos 
relaLivos á ootr,tda de fan·o de Baturité, e do 
pa-rto d/) Coa.râ, diz quo ju.lg:.L conveniêrlt~ a ré
ti raob d·J t'oq ctnri menlo, pm·que di,cute-sa em se
l''""ndo um lll"Oj c c Lo que póde ser melhOt·ado, e 
on'de, com mais v<~nlngem,pôde servit·-•e â pt·o
vineia. 

Qo.anto ao do porto do Ceará., prefere um. 
outro additivo '}lle está sobre a mesa, porque 
dá. melhor idea do M!umpto, e tem por l>sse 
estudos fd!Ds. 

CompNhende a cam~ra a Y:\ntagem e a ne
cessidade de ser autorizada a construcção ·aa
quellaobra, sem sacrifició dos cofres publicas, 
porque ~esdc que uma companhia se realisar 
com a:5 bases de que falia o· prOJGCto t n despe.za 
do-; mo.;mos cofres vem a. ser i~significa.nte. 

Chama a attenção da ccnnara para " parte do 
relataria do ex-presidente daquelb pi·ovincia, o 
actull Sr. ministru du im~erio, na qual •e 
trata de u t.iEdade e neces;idad2 desse grande 
m'úhoraml)nto . 

.!>..apreciação do Sr, senadot• Leão Velloso é 
baseada no• da<lo~ verificado.s pelos es Ludo3 
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antoriore; d-~ engenheü·os compelent~s, para. ~emelhança póde haver entre os dous factos, 
ahi mandados pelo governo em outras tipoco.s, não fazendo o governo ínais do que re•peita~ 
e ató eo tqdo• feitO!! ultim1mente pelos que de- a con~tituição. . · 
•ejav~m con\rala.r 'lSta obra. . Não resta duvida de que a ""sembléa de Per· 

O orador le uma tabella c:z:tractada ~o rcls.- nambuco transgl'ediu completamente a lei 
torio do e:z:-preÕideD.te do Ceará, pela. q;ual constitu.eíonal, taxando sobre importação. 
moo&ra, 'lua adaptando-se uma. tna miruma O nobre deputado, diz o orador, ftrmou.-se no 
sobre o kilo dG diversos generos de exportação art. 5•, § 80. O orador lê este ~rtigo e diz que 
e -importação, tomada como ha~c a e•talistic& deb1ixo deste ponto de vista lhe parece não 
de . i87i-i872, at tingir-se-ia a. somma de poder ser combatido o additivo qae se ttcha 
180:7'T:>$682, e promette u11ir a ·seu discurso sobre a mesa. 
um~ p11.rte do dito relatorio, relativa á materia., A cama.ra tem competencia Dlío só para re
para que a camara possa melhor· conhecer as vogar a lei .pl'Qvineial de Pernambuco como 
va.·ntag'ens que revertem para o commereio da para. alte~al-a ou mandal-il. executar em parte; 
província com a realização .de tão importante mas seg11nd_o o art. 9> pôde a.inda. axerceJ".o s~- · 
melhoramento. premo direlto de velar pela guo.ràa da constt-

Rofodndo..aa á est'~ada de Ba.turitã, di• que luição e promover 0 helll geral da uação-att~i
elL!. tem seu objectivo certo; que a formação buiçiio que se refere ttmbem aos excessos e 
geologica da protincia é quasi tod~ uniforme, abusos das a!lSemblóD.s provinciaes que con
que a provincia é plana, seus tel't'anos são lí- stituem um poder, segundo o acto addicional. 
geiralllsnte aceiden~doa, não ha. a fa~er gran- Relatil·amente ,;, de•criminação dos impostos 
dea obras, e, porhnto, o plano desta. e•trada. é municip~ea, proyinci.aes e gera.es, de que se 
jã p~visto e conhecido, estando o terreno por occu.pou 0 nobre dep11t&do, o or&do:r jutga 
ae mam e~lor&do. S. Ex. adepto da. descentralilfa.l}ao nesta ma-

NIIo ha diffi.culdade a vencer, ha só vantagens teria de impoatos, como em ma teria politica; 
notoria.mente reconhecid"s. parece-lhe que s. E :r. quer a autonomia. dos 

Não quer lambem deii.a.r de occupar-se dos municípios a a. das provincias; e diz que consi
additivos ultimamente offerecidO! !Í. ·e amara. e dera muito delicada esta qaestão, 
e•pecialmente do que foi apresentado pelo nobre 
d a.d 1 ' · · O município não é uma. creação artificial; 

epul o p~ o ,. di~tncto da córte, e diz que elle e:xiste ns.turnlmente,. antecedeu o Estado; 
S. E:z:. foi soberanamente injusto pl'ra com o 
governo. . mas nem o municipio, ne111 o Estado ~io crea-

Talvez, ai 0 .orador e~tive&ae na posiçiio.do ções artificia.es, niio s&o obra. do legislador; 
nobre presidente do cona. e_lho, na:o houvesse to- entretanto que o. província é 11ma crea.çiiú arti-

ad ficial. m o a. medidD- que. tomou S. Ex. a. .respeito 
dos recentes acont8c1mentos d$ pr9VIJ!.c1a d:e O municipio, e•ta. creação. n~tu~al, est~ es· 
Pernambuco. Talvez d~iUIISJ que os ile~o- tado em peq_ueno po~to, póde e deve ~.er man
eiantes niiO pagas•em, que a a.ssembléa proviu- tido o J"e•pe1tado; deve werecer o• cuidados 
cial yisoe 0 re1ultailo de sua propria obra, visse do legialador, mantendo esta l'eL!.ção, · este 
~ 1\Il&rÇhi& qqe promov~ra; 'ou talvez propuzes11e germlm, onde fructificam as virtudes, a fa
lmmedll.tamente a revogação da léi, como ma- milia, e onde o homem começa a contempla,· a. 
nifeat&lllente incenstitucional, dando Iogar a image,. do Eatad<J. Nenhum legisln.dor de.ve 
que a aeae111bléa retlectiase mellÍor, e mel1lm• ,profanal-<l; mas ao contrario desenvoh·er, ga-
Be eompenetr!Wie de seus deveres. rantir e eleva.r. 

Nada di.uo r~veria a. qJ!e~tlo e nem s~h A communa, o municipio, tal co:uoexi•~e o,s,". 
um a,cto propno da u~ governo prudente e il- turalmente, nu·~ca foi destruido ; pelo COII,
lu.trado. -sra precilo nma medida, e não ahan- traria tam sido invertido nosso pa.i~. 
dona.r a. província aos a.za.ree de uma sitnaçio Sãe u · a~sembléa.s provincia.es que a. têm 
nova e.ine&pet·IIJ!a. · .invortido até certo ponto. 

Para jutlifiear o &elo de p!•udencia. do go- E' nas condições exposta•. que o oradO!' com-
verno buacaria o precedente Lembrado m~;mo prehende a existancill. do município, a autono
peto nobre deputado, que occupou hontem a tri- · mia manicípal; a esta. autonomia não se acha 
buna, o qual justifica perfeit&mente a delibe- deatruida. por nossa legislaçiio. 
ra~ do governo. Os mnnicipios podem lançar impoitGs que 

Não desejava se recol'dar do• precedentes do Jhe sejam proprios, e ai ainda não reeu1)6raram 
1• de Janeiro, lembrados pelo Sr. deputaão sua antiga posição do. an\i·go regimen, lia 
Carvalho Rezende, mas S, E:.:. o leva. a ·ass~mbléas provinci~es o devem. Os .municipios 
occupar-oe dellas, e tirar todo llrovdto de auaa llào podem ~nriquccer; quando.elles ch~gg,m a· 
recordações· biatorieas. . .. certo grão de progresso as o.s~embleas pro-

E.n'tende que ha muita differença. entre os yinciaea os mutilam, creà,ndo. novos. mariici-
!actils do I!linilterio' 5 de JIIJleiro, e da. sus- pios. . . . . . 
p~o da llli. da asoembléa de Per.liamhaco. Como o orador constd ;r a o mDn!Clplo, ace1ta 

No f• .M-'0 h~~oYia.r~aiat&ncia do po-vo ao pa- I' thooria a .. auronomia municipal e entende 
rameJ!to d~ um imposto. legalmente. decretado, que eata instituição não ao:ffre de modo algum 
e o governo devia impor daquells. maneira. ; com a nossa eentrali1a.ç.'io publica e adm!Dill-
entretanto que agora. dã.,se UD1a violação de trativa. . 
UJII& di1posiçlo constitucional pela ass~rntléa Tamb>ID o orador não· aeompanha, Gm rel11~ão 
d4 .l'~rna.~l!oCQ. E ds.lti partindo. ía.:r o orador a este aliSUmpto. como a rBsp~ito da.s medi~ 
ctivarsn rd&:z:5aw, <letnolistl'ando q11e nenhttma politi~a:s, a delcentl'll:lizaçio custentada pelo 
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-nobre depntado pelo 12< distrieto do Rio de 
-J~neiro. 

O estado é uma struetura t.odA pe~uliar; niio 
é devido ao ac~so. não é deviJo á vonl>lde do 
legialador, é mna estruetura filha. dos te!llpos. 
dos oostumes, das trsdiçõ~s. E com~ alterar-o 1 

Nóa, oi nio nos podewol consider&r um povo.
totalment~ la.tino, temos a edncsçio latina, e a 
descentraliUlção po!Hica é uma doutrina mail· 
saxonica <lo que J.a.ti..oa, e um povo não póde 
ler o governo selliO segundo snas trsdiÇOes e 
educação . 

O nobre deputado pzla Rio de Janeiro alludiu, 
!aliando so brJ a materi:L em discussão, a. um 
periado de períidill.s o mentiras, e o orador não 
Bllue em que sentido fallou S. Ex.; waa e•tas 
palavras produziram no aeu espirito uma im
presaão indelevel deJiagradavel. . 

A que período de :110683. histeria M relere o 
nullre_depulado com estas palsvras-perfidia e 
menhra1 

A' procla.mação da maioridade não é possível, 
porque ella foi dirigida por vnltos noL&veis, 
como os Andrádas, o Ma.rquez de Pa.ranagu&, 
conservadores distinctos ,e outros, e esta decla
ração foi a.~enaa a t.nteeipação .do reinado. 

A' lei de 3 de Dez~mbro n[o póde S. Ex . 
referir-se, porque foi uma lei de occosião , 
salvadora, destinada a restabelecer o principio 
da aut.orid~de ; é um.a g loria do partido con
servador, a que estão ligados os nomes g lo
riosos deste Eartido. 

A' lei d~ 1850, que exting-uiu o trafica no 
Imperio, não 8 tambem poasivel, porque a 
cllii. eatlo ligadas os notMI de Euzebio de 
Queiroz o de Paulino José Soares de-Souza. 

A' campanha de i s;>i, e á int.ervenção do 
lmperio nos Eslados platinOII, lhe parece que 
o nobre deputado não s ' referiu, porque o lm
perio t eYe nestll occui&o ~ maia elevada gloria 
-a de quebrar as ferros que maniatavam um 
povo irmlo e amigo, destruindo a maior ty
rannia que se tem levantado na Ameri ·.'a do 
Sul. 

A' conciliaçio nio lho parece igualmente 
possível, porque elln 9 obra de um dos mais 
distinetos conservadores, de um hom~_m co
berto dos m~is legítimos títulos de glor1a. que 
o paiz tem tido-o M~~quez de Paraná. 

Finalmente não é po.sivol que o nobre depu· 
tado s& r1ftra :i eleiçlto diree~, porque Gat& 
camara seria. o protesto m1ia solemne contra 
auao palavne. 

O governo .não póde ser julgado s~ão pela 
synthese, pelo eomplexo dos acontecimen~. 

O nobre deputado sempre, em qualquer dls· 
cuasio, seja qual fór o !>l&wnpto, se julga em 
plena reinado· de Augusto, o por isso allude a 
cads momento a . Taeito para dizer-nos que a 
repoblica existia com as suas decoraçõ2s ae li-

. "herdade, ma.., o 'lu~ se dava ~ra a encarna<?o 
completa do despot15Dl.O, o ~1or que tom e:ua
tido sobre a t el'rl. Mas, o nobre deputsda não 
se recorda que a eloquencia ne,aw reili3:do tinha 
sido abolida- nas e•eolae ; C1eero de1xara do 
faJlar, como di•se um eaeriptor, :ta passo que 
no no~so paiz dnnnte este lon~o. reinado ~e 
mentiras e de perfiilias, sempre tivemos tri
buna, aempro tivemos grandes oradores. 

O Sa. P RE:smJ&NT.s:- Tem a palaTr& o Sr. 
lle li~~io. 

0 Sa, VISCONDE DE p AII.A.NJ.GUÁ. (pretitltnfe 
do conselho):-Peço a pal&vr". 

O Sa. PustDENU : - Tem a palnra ·o Sr, 
president.e do conselho. 

O Sr. Vieconde de Pa.ra.na.
guá (presiàe,.te do conselho): - Sr . pl'llii· 
dente, péde" p:.l:>.vra 1"'~ duer qua.l a opinii.o 
do g-overno sobre as emendas apreeentadás. Pa
rece- me que a. sim presto um serviço á holll'ado 
minoria, poupando-lhe o trabalho de di4eolir 
em vão. 

Portan.to _confio que o honrado deputado a 
quem cabia a palavra !'esta oecasilo, não le
varà a mal o meu procedimento, accrescendo 
que fui chamado á diullSSlo· pelo nobre depu
lado pela. proTincia da Rio de Jaaeiro que hOn
te:n encetou o. debMe. 

S. Ex. hva.ntou nevame·nte a questlo reJa
ti va. á suspensão da lei provincial de Pernam
buco, na parte concernente aos impoatos de im· 
portação. 

Como sabe a cama,a, não ers um aasumpto 
que merecesse, da partA do nobre deputado, 
tão larga diaeuasão ; era um a.uúmpto que 
tivera desenvolvido d~bate nas da.s caSAs do 
parlamento. Desta quest&o fez o nobre deputado 
pêln provincia do Maranhao objaolo de um& 
mtarpellação, a que tive de responder im
media.tamente, justificando o procedimento do 
governo, que me apress_ei a. tl"azer ao e.onhe
cimento d1. camara aoa senhor es ~pulados, e 
como disse então, o teri& {<'!i to no dia .egnillte, 
si por um-motivo, que nós todos deplore. moa, nãG 
SG houvassJ naquelhi dia levantado & sesaio. 

Deu-se na ea.pite.l d~ província de Pernam
buco uma occw·rencia imprevista e extraordi
naria da qual fui informado ptlo prooidentc, 
que reclamava uwa 8()(ugão urgente, declarando 
que o co.mmercio da.quella praça, com.post.o de 
cidadãos os mais distinctos, havia deliberado 
uno.nituemenlc fecha.r && scas caaas, e que aa 
trans:teções eommerciatl!l oe achavam paraly-
sadas. · 

Apenr do gravo o aaeumpt.o,llo repreaentaç~o 
era de caracter paciftco o estava concebida em 
torlllOs rellpoitoaos. E' clua, é evidente ~~o in
constitucion:>.lidade das leis qu~ obrigam o com· 
mercio áquelles impostos, contra o3· quaes re
elamnva elle. 

Em taea circumstaneiaa, o governo cumpri· 
ria. o seu dever m~ndando fazer eff'ectiva a 
cobranÇ& dos imposiOOl t éin olhar po.ra os resul
tados que dahi provirie.m ! Creio que nenhum 
dos nobres deputados q":e .têm a;g llido o _go
verno si se achas~G n~ mmha ponçlto, aceita
ria se:Uelhante responsabilidade . 

O SR. UtvliSES VIANNA.:- Apoiadn . 
Não que eu duvidaae jãmaia doa aentimentoe 

de ordem do eommereio de Pernambuco. 

O SR. UtYS>EB VtANNA.:-Apoiado. 
0 S!\. PRESIDENTE DQ ÜQNSl!.LllQ:-Nào que 

eu deixasse de fazer-lhe completajustiça;~porém 
aquella!; circQ!llll\ancias poderiam aer explora• 
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dil.:! e momen taneamente •w-gir . transtornos I A prDJlOSito direi ao nobre deputado pelo !:tio 
da o9rias eonsequenoias. de J.-noiro que a occurre'1ci~ de Pernambu"9-

0 Sa. ULYS$l!s VIANN.\.:- tl.poiado ; consti- differ .e nmito d" que s·J d'au n a càr te a 1 de 
t11iam c.mn s ituação anor mal. J aneiro. (Apoiados .) S . Ex. os~ranlm quo o 

g overno tenha duas normas de proceder, uma 
(H a outros apartes.) para o Rio <l.e Janeiro e outra pa.ra Pernam
O·SR. P RESTDENTE DO CoNsE!.Ro:..:...Sim, havia bueo ; mos o nobr B deputado deva eonoidarar a 

uma situação anormal. disp·.ridnde ®s si tuações. : 

o' Sa . M.!.c-DowBLL:- 0 presiden te diz o eon- No Rio de Janeiro tratava-se de um imposto 
· tra.rio ; diz que foi uma. manifesL.ação solemne, votado competentemen te pelo cori'O le~isla tivo. 
JlOrém pacifica. (Apoiado:. ) N!!o houve nen huma. reClamação; 

o Sa. PaE>JJDJlNTll 00 . CoJSs:r:LHo:----0 prcsi- foi u m imposto quo passou o.té sem ser impu
dente não diz o eontr:~.rio; o pr~sidente mostwn gnado; parecia geralmente aceito. 
r eeéios de eonflieto. (Al>Oiador.) O Sa. D trQUJ:-EsTIU DA T EI X.Elll.A :- P en-

sou-se que a. ineidencia era· outrn. 
O Sa. Fa.~N~UN Ooll.u.:-Mo$Lrou- os expres- O Sa. ULYSSES VJA"JU ;- Não se podia pon-

samante no· seu teleg1·all11Ila. sa.r isso. (Ha outros apartes. o Sr. presidente 
O Sa. PIU:slOENTE DO Co;.sllLIIO : - Diz ex- •·ed-ama. actençao.) · 

pressi1Jilente, sim. Eu li o telegramm~ ; o nobra . 0 Sit . ·Pnr:SIDENiE 00 CoNSELHO :-~ quem 
deputado está esqueci do do que · se passou. O sabe si clg-uns mal intencionados não se apro
r,residente declarou qu~ t•oceiava conilicto, si se veitur~m <In cc.ensillo para tarva•· ao aguas ~ 
ava.sse a etfeito a cobrança do irupos~o'. · · (A.poiaclos.) 

O Sa . F J'lANKLIN DomA : - O tolegramma O Sn. Lovru::,;qo DE A LBOQO:&RQOE (•niniswo 
està publicado· de· estran!Jeiros) ;- Esta é que é- a :verdade. 

O Sa. ULYSSJ;s VUNNA : -E pedia. uma so. (H a outros apartes ; o Sr. presidento reolama 
lução urgen te. · attonçtio. ) 

O SR. PaEsmzNTE D' CoNiELHO:- ... a pedia O Sn. Pn:e;aJOENT:& oo Co:ssELI!O :- Era um 
uma solução ur5 ente . N<-sto.a circumslan cins, o imposto medico, que fóra votado p •lo poder com
g~.verno, quo tem consci encia dos seus o.ctos, e ·patente, pelo poder Ie.zi~lativo, e que, ti nha. 
J•econhecia. a illeg9.lid3de daquello3 icuposto , por consegllinte , o cunho da :utorid~de. 
porque feria d.:. frente o urt . i2 do acto · addi- (ilpoiaclos.) 
ci ooal, entendeu do_ seu dever tomar a t·es;;on- 0 Sn. FR.\NCtsco SoonEi :-E da leg ,: li~~de ; 
sabilid1de de aconselhar ao pt·esidente a sua- a.l 
pensão da l ei. foi votado lcg n1eilte. 

O SR. Cauz: :.._ Ma.s ·V. Ex. s:~nccionou u ma O Sn. P a:r:>llll!:NTll DO Coxs_ELHO :- A repro-
lei ig ua.l n• Bahia. . seutaç!io mauifestou-aa de umo. fórmo. insolilo. o 

conderun~võl, pelo motim das ruas, pelas bar-
· o SR. PI\:ESID:ENT:a: no CoHsEr,Ho:- E' runa dc,.das; foi um movimanto :\rmt\do (apoia

reprell&lia, q~e declino ne3t9 momento . Peço dos) ••. 
ao nobre deputado quo mo ouçn·, .que tião me 0 SR. DtJQUE-~S'!'ll.ADA T:r:IxRIIU. : - ~ão 
interrompa,dê loga.r á d-efesa. Si b~m que ~na. apoiado. 
tenh a já produziqo em ternios conveniente5 
nesta e na outra cas;,. (apoiad~s),não ó genet·oso O SK. PaxstDENTE no CoNsElho:-•... e o go
interromper aquelle que defe.udo .o •eu proceái- ver no quo cedesse di .. nto d~ violencio> ,, t eria tra-
mento, e o fa: com inteira oonecienci" . h ido o $eu d·,ver. (Apoiados.) '" 
do acto que p ra.ticoa. (Apo iados.) O SR. Ftui'icrsco :Sooal>\: - V. E:.:. estti. fa 

O presidente de Pernambuco, repito, trou11:e zendo a vot•dadeira h istoria desse aconteci
ao conh eci men to do goTerno uma ocourrencia ·monto. 
grave, d o que poderia l'eeulte.r conllicto, e O Sn. Pnxstll&NTE no CoNSE LHO: - O meu 
pediu uma solução prompta. A questão, por- proeedlutento é cohereote. 

_ tanto. cifra-se em apreciar si essas c.i reu•usbn-
cia.s eram ou não ext raordinarias . O governo O Sa. DuQo&-EsrnADA T.&tX!lrRA. : - Não 
n ão podia deixar de aceitar como procedentes apoiado, 
as informaçõ~s que lhe fora.m transmitt.idas pelo O Ss. PRESIDENTE DO CoNSELBO : -Cedendo 
sec. delegado; a todos que attentar em pa~a. as a Perns.mbu~o não cedi a uma intimação, llão 
circumstan cias em . que se . i& Mhar u ma pra~a. fu i lev:~do sen ão por motivos ri e ordem mnito 
importante como e a do . Recife, com as s uas su~erior (apo iaclos), por um,, razão de Ests.do, 

. tt:ausacções paralysadas , com as casas commer- q u a n ao póde desmerecer o meu procedimento~ 
c~es fech adas, comprahender!o que de ·um Mas, si a i de Jan eiro eu tivesse fraqt1e·: do, 
momento para outro podiam aquelles aconte·- não ti~o•;e u•ado da li nguagem de que usei 
cimento. tomar caracter mais gra.ve, mús serio, com uma commi•sã1 que al;llim so apros~ntou, 
e ~rigar o ~overno a l ançar mão ele cer tos G.m s u mma., si 0 men p rocedim?.nto h onveoa. s ido 
me1os energ1eos. dilf.)rente, eu teria fu.l ta.do ao meu d~ver . 

Si não se désse o ía.cto d:. inc,nstitucionnli~ (Apoiados , muito bom .). Felizmente o cumpri ; 
dade .mAnifest:. da lei. _ eu não aunmirio., ocrta- c esta populaor1o do Rio de Ja.n eiro fez- me e::
m~nte, es_sa responsab ilidado • l.'to jusli~:t, [Iorque &empre mo re; poitou. 
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(-4poiaáos.) No rneio das mAiores a.gi~çõo.s l Por ~nStJqu~uda. u go,-et"u~. que, se:;nnclo 
passei pelo !>OVO e um só mo!u~nto não d~ixci de.1 sP. diz, ê u·_tls. c~ .11m~isão e~ecativa. d:t. ~lpiori·\ 
ser ac~.t:v.lo por eUe. ("lpol(ulos .) . j dn c:l<nlira, devt,l,<·orn.,cnct:·<1.rlo dos sonLLmento• 

Entrotn.nt~ na...1udla occnsiào cu occup:1on\ C'J.U-! l\.llÍm l ill a.3 initiOi'Í~\.Q, tomat· as provicl ·ncin.s 
05 cargo~tlc . ;uiuis tro U;.\_~Uerra. e Li.l\ ma.rinhr:. ; m·g.mtcs. qu~ (t$l:W;\. ]' ~cl inlo o ca~o, e sou\ <~e 
er:\ pnla t m.mhas rcpar~lÇÕG~ (iua s~ úav~\m 1U .u•.\. t•·:i.;FH' o e:.au L\ C lO u.o ·conh-·cinl·~n~o d·~J~;t;t. 
loJas .::lS provi.lrmci.as; mi\.S ll.O.Ja soffri, porquO :lUgus!a "~.:i:\lfl.àl~a, a. c•tjO juit.O me l~m··~- Vtf'O Í :t.-
1110 illSpirav,, o sentimento do clever.(.-1poiarlos.) rtos ; muito 1J~m c ap:wtes . O Sr. 1,.,1sidc. ~>t" 

A mim se üirigin a clm.tnissã:, a ~tac me reclama attcnç(to.) -· · 
refGrj, o cujos mombrvs ropreHen!ar .. \-m contr~ J.l a.8, Sr. p~·e .;;iJen tc, êu : n; ~•·o-me a.bt"G\•!:n· n 
o imposto; r-~~ebi--.:s c.>m toln. ;\ C()r~ezia, rn~o- · rueu ~is~ urso, evh;t nfl '· pela minha p:lrto, J•rt)· 
tend.l)-lllC pr,rcm no. altura com·cmentry, como crostmnr o debate, o ·CJue talvoY. esteja uo• cal-
ocgão do goverM. · cu los de al"gue•u. (.•lpar tes .) . -

O Sn. DuQUB-ESTR.>.DA '!'ElXErRA:-Ja vé qtte Ach:lmocno~jà no ultimo m~" tle soasão; 
o Ht'Jvimento niío roi. .t'ó. ~lrmlL to, houve movi- . ollu. se :lpp"i"oxull:n. elo sJn fim ; c conrem tlue o 
mento con•tit~cional. (H a 011 tros a1uwtis ; c 0 orçamento fique_prornpto <;uan;_,o ~!'t·~ B: N1io<l•»"'l 
Sr. 1n-c•idcnl~ rcc~ama attcnçao.) abusar pOi' rnnt_Ll tem1•0 ~n _l•'ct•111et~ <ln c:-

• . · . . m<\ra (>>«o apo•ados), om1\hn<lo, om cumpr1- . 
q Sn,- PJUS!DJJNTE, DO CoNSELHO_-- . ~or~nto roento de !1 "·cr. :.. minha. opinião ~~ure a ' 

a sttWI,lo •!aque~ epoca era mntto Jüferon~e emenda" qne SQ c!iscntam. 
da. rec~nto slluaçao de Pernambuco. A.<;:>tm nao . . . 
ha. para· o ~overno duas normas de proceder • O nobre deputado pelo l~w de _Jan~tro, ~ -,pots 

"' . de h:wer atacado o mea procadtmento, tmpu-
0 3n. DuQu:r.-Eo·rnAoA T.: t.>.J::t H.,t:- H a, sim, gnon a ome1tda, quo ern. consequcnc!a. de!le,-, 

senhor. apresentada loel a. nob··~ counnissão de orça
.. O Sn. PaESIDENTE no Co:<SELKO! - A.- cir~ mento relativamenté ao imposto addicioanl dc 
cumstanchs e os fuctos é q~te siio diversos (apo ia- 10 °/o em beneficio das provincias. 
MS ·e não apoiado$); relativ~mento a conjun- A so.span~lo da loi do orçamen to de Pcrnam
cturns e successos dis1emelhantes nãa se póde buco, na. parte relativa aos impos1.0S de im
ot..servar a mesmanur.wa .de proceder, port:>ção, Ira~ como eonsequeneill. noccsearia. o 

Em Pernambuco t1·at.~va-se de impostos ao desequilíbrio entre a receita o a uespezn p•·ovin
importação promulgados contrn u bttra e:s:pressa cLqes, a.~sim como a t·evogação, não só das 
do ac~o addi ·ional; o cowmercio a.preaentou-se . disposições d<!. citado. lei referentes ao ponto 
nos t ermos m:l.is res peitoSos reclamando provi- alludidi4...1ruu tmuu~m ''" ui~posiçõe~ analogns 
denci!l<s, como j á 0 tinha feit.o por dh·ersas dns leis <b orçamento de muitas ootrns provin
ye--.es; o governo, portanto, deferindo a j ustn cias. (Apoioulos.) 
r epresentação do commercio da capital .le Per. o· qne se vê actualmente nlío é um 83tado 
nambuco, procedeu ·conforme o caso, o qua.l n~ norm:1.l ; as províncias dev~m s~r collocadaa em 
te:u absol utamente paridade com o oo.t~o· occor- pó de i g llald .. de (apoiados) ; é pr<>cisl q_tio des
ri :o ;uestn cõrto. (Apoiados e apartes.} :.ppa.re~am as tarifas ditfer~Miaes q tte elh• tem 

Não foi impellido pelo receio, foi levado estabelecido. (Apoiarlos.) . ' 
unicamente pot· uma medi<ta de pruloucia, por Q ;ando tive conhecimento d:ts occurroucias 
uma razão <lo Estado. ·.úo P ernambuco, disse, nt\ in timidade, nos meus 

Não me c1be, pois, a censura que m·J <]Uiz it·- co!legas de ministario: d que!que cltose ma
rogar o nobre deputado, cuj :J. a~verlJade foi a lhe~<•· est bon; ~llu<.lia à opportun idado <tne se 
pont.o d~julgar ainda pouco o direito de censU<'d oflorech pa.ra t.enb<rmos Lir;\r :l.S provinci""' 
c pretender collocar- mo no b:wco dos réos, des.se regi.men vaviavet e iote<>ng•·ueule em q ue 
apon tando até o artigo do codigo criminal em ae o.cha.m no toc~nto li.s sua: lín<>n<;<\~. Agot·.lo 
quo ·mo suppoz incurso. mesmo repeti rei aqui , em pleno p:>rlnmonto, m• 

O•Sn. DoQUE·ESTI\AD.\ T.e:I XT. IUA : _E' 0 :.;. esparanço. de que o ponto <lo mau programm'' 
:pres.o. sobre ~ descant•·ali~~- çilo ~'to.1inistrativ:. v~ i co

meç~r l' raali r.nr-sc sob o aspeot.o ceonomico, 
O Sa. Paes!DEJS'rF. no CosSEI.KO:-Pois bem; 11uenta " b~se 1\:l, cbssificação a uiscrimin:tç:io 

peço ao nobre deputado· e aos seos amigos q ue do.s ren.ms. c:, pois, proeuremo1 <lc•do jó con· 
fonua.lem a ·áécuiação. (Muitos apoiados; ce ler âs provinciasalg nma cousa daquillo ::o. que 
muit o õem áa maioria). E' direito seu . (Apoilz- ella. têm direito ; tentemos. 0 primei~o passo 
dos ~apartes.) Si não quizerem, proponham par., dotal-as convenientemente e pal'a que 
então um voto de censura, porque eo. da bom assim pos!!3Jll ellas pa.r~icip:\1', com 0 governo 
grndo me s ujeito :i decisão desta augusta cama- centr~l, do. respono::o.bilidade do governo . O das
l'a, a. quem, aliás, vim submetter imm~diata.- envol~imento que daremos com is to. ao el e
menL3 o meu acto. (M uit&s a;poilzdos e apartes.) roento provincial e municip~l.li rh csaencia do 

<c:, O Sa. Pnnm'i:Nu rec!Mna attençõõ. system~ que nos rege. (,ipoiados e apa•·tes . j . 
O Sn. Pttl:ollüE!ITJ.: DO CoNsELHO:- Eu con- Ainh 1liDD. vaz o digo : como. n euspons;;o . 

1:.-..va com o apoio· da illustre. maioria (apart es), do. cobrança <los impostos de importa~.ão clecre-
com o qu~l me honto ; e si, pelo receio da t~d·:s ·pela. l~i de orçam~l\to provincial de Pe:
que ::l!e pudesse filltar-me, d~ü:asse eu do e um- nambuco de1'e trazet· un1 dese<jUilibrio entro a 
prir o me11 dever, . não er11- digno ne!n deste- rsc~ it:..~. ~ a. despeza, ó pre•Ji o oc:cqrrermos a:>s 
apoio, ne01 d~ posição que occli[!o. ( X11ito• ;:r.wes i.tie Jn•·allion tc• qn' dahi re •)lltam .. 
alJOio;::los ~mil ito bem, mtlito·llom,) (.{partes . ) 

v: lV.-38 
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Algunia.s a.s;cmblé:\s provinciacs exorbitnra.m, 
bnçando impostos de importação, contra a 
prohibição ex pressa do ac:to addicional. 

Este pro.::edimento , que fere de !rente 
o ado addicional, fez- me peuar no meio 
de que se ]iavio. de til·ar :1 renda para 
'reol(l.bcl ecer o equilibrio· do orçah1ento provin
cial, perturbado poln mencionada ouepcnsão ·de 
impostos, c enlii:o ma occorreu que oão sõ as pro
víncias que os h:>.v iam lançado, seniio ta1ubem 
as outrns cujos orçe.xnento11 níi:o os continham, 
podiam ter, como just& compensft\(ào, uma 
quota parte d03 mesll10s impostos. 

As assembléas provínciaes qu~ tributaram 
os ;:;encros de · importa~.ão, acrodiLo, 11~0 for:llii 
impellidas por motivos reprov,,dos; ao contrario, 
iniilliu nellas uma noeeasidndc que lhes pare
cell conforme ao bem publico. 

No intuito d~ auenunr a imposição dos gene
ros de e:<:portnção, proferiram inel11ir nos re
spectivos orçamentos certos impostos de iiUpor
tação, favorecendo assim a ind11stria e a agri~ · 
cult.ura nacionaes. · 

Mas, si lhes faltava competencia para isso, a 
assembl é:t geralleglsl~ti'll\ tem toda. autoridade 
par~ fazer com que uma q,noh parto desses 
impostos de importa~.ão reverta em beneficio 
das p rovíncias. 
. A tolerancin que, para com o procedimento 
e.:lr~lega.l das assembléas pruvinci.a.es,tem ha
vido a.té o presente, huplica o reconhecimento 
de quo alguma cousa. era preciso faze!' em prol 
das rendas provinciaes. . 

Nos factos, portanto, Mhava jd eu a indi
cação do remcdio e procurei lcgali•al-oa ela 
maneira mais cousentanea ã. índole do nosiO 
systema político. . 

Não VeJO .nisto inconstitucionalidade, como se 
afrgur" ao nobre deputado pelo Rio de Janeiro. 
A inoonatituciollalidade eatã no Jança.mento de 
impos tos de importa.çiíe pelas assem bléas pro
rinciaes ; mas não é inconstitucional que o. 
poder legislativo geral applique um& parte 
desses impostes ã receita das províncias. 
(Apoiados.) 

No exercício da sua. competanci& a assembléa 
geral crêa impostos; desses impostoa um:> parte 
póde ser aquinhoada por ella :is províncias. 
(Apo iados.) :Não vejo, re11ito, que haja inoon
stilueion:>lina.de ~ t«l rcipÔito ; e o nobre depu
tado não demonstrou q11e a constituíçiio seja· 
com isso o !fendida. 

Além de que, n~ é nova a esiJecie. Quantos 
impostos ;:;araes n\o tem sido' ·applicadoa aa 
necessidades das províncias~ Não est:i. ahi o 
imposto de patentes da guard:1· nacional, os 
auJ<.ilios ·à fo•·ç~ publica e tanws outros impostos 
cedidos as proTincilla ~ (Apoiados.) 

Alem do mll.is, consti tucionalmente fállando, 
a,assembléa. geral é a quem incumbe apreciar, 
conforme as circumst:Lncias; a conveni encia. 
dos impostos <l O import~ção. Lan~~ndo-os, as 
assembléns provin.ciacs poderiun ~uacit.-.r con
fiictos com os paize> estrangeiros. olfomdendo 
os nossos tratados com esses pai•es por maio 
de impostos prohibi tivo3 sobre oa generos que 
delles procedem. . 

Esta e mais uma raz~o. portant<>, pua q110 a 
decre~ção do; ilnpostos a que· me refiro •~ja 

·e:. 

de. compcooncia do poder l egislativo geral,r:~.~ão 
~ue, tambem, evidentemente n!o veda que elle 
possa ceder uma. guota parte dos mesmos im
postos em benefic1o das provinc~. (AP<?ietdos.) 

Disse o nobro deputado que dest·arte procu· 
·r avamos resolver do sfogadil.ho a important$ 
questão da discriminação das rendas. Engana~ 
se S .Ex.; a diocrimilla~.ã:o das rendMs não ficará 
na presente medida, · que é urgento o nos pa· 
receu a mais f~cil par:. occorrer às necessidades 
da occa~ião ; mas ellà. lem carae ter provisorio, . 
n~o e>:prime a solução da questão de que se 
trata. · 

·Essa q uestão acha-se em estudo ; e ha de 
l'esólver-se convcníentement3, de maneir a que 
desappareçam por uma vez o.s quei:s:.as reci
procas, a que alludiraw os nolJres Jicpu· 
tados, das províncias co:1tt·a. ·o eenlro. e vice
versa. 

Mas, disse o nobre deputado, disseram outros 
orado~e> e ainda ha pouco ouvi Gll1 apart e, que 
sanccionei uma l ei de orçamen to provincial dA 
Bahia, que comprehennh impostos de impor-
tação. . -. 

E ' verdade; mas não se trata de retaliaçõu 
a este ou-ã.quelle partido, nem eu vim fazel-.as. · 
Assim, no terreno em que me colloquei, eu es· 
pcrava encontra!·, em vez dassa.s retaliações. 
o concurso d~ todoa os membros da c amara' 
porque todos silO representantes da.s provincias, 
e, n~ste :>.esumpto, devem procurar o beneficio 
delL1s por meio de uma solução pácifica. e ·ra
son vel. ( Apoiaclos .) 

Disse o nobre deputado que o _a.ddit ivo não 
allivia o imposto. 

Mas, si o nobr e. deputado \i ver a certeza de 
que o imposto o.ddicional é bem nceito pelaR 
províncias que actualmGn te o supportam de
baixo de outt·a forma, não vejo razão para que 
S. Ex. se opponha a clle. 

A p•·ovineia de Pernambuco t om manifentndo 
solemnemente q úe a.cei t:L esse imposto ; a da 
B3hia tambem o aceita , · a as outras natura~ 
m2nle o acolherno. . 

Do q,ue se q uoil(alll ell.as, é da condição de 
inferioridade em que se acham colloeadaa ; <i 
das tarif:\s ditfet•enci:.es ; é "dess3 guer ra :fiscal 
que s e fa.zem reci procamente timas ás outras 
desviandC>-se dos seus verda<leiro3 interesses. E • 
de semelhante situo.ção anot•mal que nos que· 
temos tiral-as, adoptandn o additivo sobre o i m· 
posta addicional, assente na ba.se da igualdade 
e da generalidade. • · 

De,·o ser franco; enle11di 6Cillpre que, clcl!lde 
que a. medido. p:>.r tia do pede~ ' legi81ati~ó geral, 
não podia ter senão caracter de generalidade e 
de ig11aldade. porquanto inter essava a provín
cias io·miis. Nesse supposto deviam dar - se as 
'pl'Ovidencias, na:o sendo · jnB ~O que n6~. con
demna.ndo as tarifas differenei:u~ s~ a gue1,r:.1. 
fiBcal entre as prov[ncias; s~nccionassemos por 
qualque1· fôrma os aClos du assembléas pro
vinciaes que produziram tllo funoslos i nconve
niente•. 'fcd:wia, como appnreeeram algumas 
divorgonchs entre varios senhores deputados, 
llrocuroi ou1•ir alguns r oprosontantes das pro
vincina c uj011 orç1•montos autoriz:>.m a cobrança 
do ioupoaln• •lo importn~iio, <>fitn do noa enton
derruo• n Lul r•'"llêitu. 
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Pareceo a. pl"incipio que M podio. mo.nter o 
statu guo, isto é, crear oimposto addicional 
sómente para as províncias onde a:soisti~se o im
pos to de importa~ão decrett.<lo pelas assemhloas 
provinciaes, porquanto diziam CJ.UC ns outras 
J..ll'OVineias, não tendo pedido semelhante au
xilio, nilo · o deviam reee bel', aggravando-se o 
imp_o~t<> d.e imporuÇáo, que em ultimo caso re
ca.lürta sobre ellrus mesmas . 

o Su: F!<LIClO DOS s,u;:ros : - As.• im não se 
r emediava nada. 

0 SR.. PRESIOE>n'l! DO Co~-:Szt.UO : - E ' Vel'• 
da.de ; eu disse 'lue assim só se conseguio. me
l horar a cobrança do imposto e faze!' desappa
r acer a illegalidade da fi :soaçàO 'delle, a qual 
pass~va ao poder compe ten te; moo Jlito era 
tsto ·o IJ.Ue eu desejava. Ann~l cheg;uuos a um 
accõrdo; a a prill!eira emenda foi subsütuida 
por ou~ra, o!ferecida do accôrdo com a nobre 
commisSlto de orçawonto e mais nlgun' <lis
tinetos membros .da maioria. Esta Glllenda é a 
que merece o ·meu assen timento. 

0 Sn.. Jo;;É MARHNN'I> .: - Consulta O.S in
teresses das províncias. 

O Sn. PnESrnENTz oo CoNSELHo: - Todas as 
províncias terão a · su_o. 'Luola-parte, incl nsive 
aquellas que não têru alfindcgn3, porque tod:\S 
dias directa ou indirecta.men to cstO:o sujeitas 
ao imposto de que me occupo. 

ASI!im, em proveito da3 províncias do Hio de 
JBnciL•o, Minas e Goynz r everterá essa quota 
parte na devida proporção; c, como o govern~ 
geral Iam espont&nea.mento tomado a s• 
muitas des~zas da cõtte, ;parece-me justo que 
o município neutro lambem participa do bene-
1icio, ficando o governo alliviado de alguns 
dos encargos que sobre elle pes:\lu. 

O Sn. SoAn:&S dá um o.pnrte. 
O Sa. PBEsiDENTE oo Coxsu no : - lss' é 

o.~autelado pels. emenda, dependendo de cal· 
. culos que eu nílo posso apresentar ~gora. 

Si os nobres deputados cogitam: de um codigo 
com1>leto, ou si eutcndern que desta sol·le se 
opéra a. discriminaç.i<o das rondas no sentido 
enunci~do )Jelo govel'no, para servir de base 
:L deacentralisação ndministr.ttiVl\ 1ino.nceira, 
estão engannclos ; não •e Lratl diato por em
quo.nto ; .porém, torno a dizer, do uma medida 
provisoria, que, sendo p~reial, h11 do ter oppor
tunamente o seu complemento necessar io. O 
nobr e· depntado pelo Rio do Janeiro a quem 
respondo, ainda suscitou outras 9.uestões im-

. EOrtantes na discussão dos addil!vos ; mas S. 
Ex . me r elevará não a.comp~nbal-o em todo o 
dàsenvol vimento que deu a essas que•tões, por
quo então torn:u·-se-ia inter minavel o de
bate. 

Assim o nobre deputa. ~o · ainda. r eviveu a 
questiEo imJ?orta.nte das tarifas proteccioniata.s 
e neste sentido maodo~> á mesa oma. emond~. 
. Acho que o nobro aeputado Ílão foi justo 

quando diase que " ultima: to rifa, em vez do 
p roteger :1 .industria ~~iowJ, .estabeleceu.di
reitos do proteo~o a. 1~dustru !!strangetra., 
cem prejuizo . d .. 1ndu~tr ta. .do !l&lZ; S . Ex., 
porém, n f o entron·,:na. demonstração de!te seu 

asserto. MM, Sr. í'residGnte, bem pelo eoatro.
rio, lendo esta tartfa e compa.rand().:J. eom a de 
18i9, v~jo que nesta muitos artig os de m~tcl·iaa 
pt•imas foram consi deravehnento beneficiadoa 
com :1 diminuiç~o de direitos . E' certo ~uo 
alguns generos estrangeiros dos q uaes existem 
simUal'es no paiz soifreram algum melhora
mento. Si é n isto que o .nollre deputado entende 
que consiste o delfavor ú industria nacional, 
póde ser que S. E"' tenha. raz:io, não digo quo 
a tenha; mas qua h:J.~ directamente um acto 
do go;erno estabeleccn'ao direitos differcnciaes 
em favor de mercadorias estrangeiras, eis o q ue 
o nobre deput ado, s ogundo creio, não demons
trará, seria até um contrasenso . 

l'iiio posso portnnth prestar o meu asaent i
men~o a mencionada emenda, <jUe acho nlta
ment~ contrMin aos interesses do Estado e dn 
fiscalisação da rend", cuja diminui ção tra1·ia om 
l'emltauo. E note a c~mara uma i11congruencia . 
A quem tl'a~.ou o nobre deput<ldo essa regt·a, 
dechrando qu~ a tarifa nã:o seja approvada. 
antos que se igu~lom os valol'Os officines :u>s 
;alores reaes ~ Ao proprio parlamento . 
Po~, si a tarifa eotã provisoriamente em 

execução para depois ser !<ubmettida ao poder 
lcg~slativo, como diz '! ~10bre deputado 9.ue nlio 
ser;\ approvada defimu vamentc a tarlta sem 
que se dê oss:t. almojnda revisão~ 

Então eeta.m)s legülando para nos mesmos 1 
O co1·po legisla ti v o l egisla p3ra si ~ 

0 Sa. DoQv:E-ESTRAP"'- TE!li:J!J!R,l :- Pois nS:o. 

O Sn. P aESIDllNTE DO CQNs:EL!lO :- !\las q_uo 
valor terio. so:nelbante lei ~ O corpo logisl~ttvo 
não p1·eci>:. de lei para isto; não appr oya a tarif~; 
e, si appHccer alguma disposição t endente ã 
approva~o dcss.'l. tal'ifa, o nobre deputado C5-
taria no seu direito impug nando·" · assim como 
o corpo l cgisla.tivo us:.ria do seu direito si :> 
rac usasse. 

Diz a emenda qu~ a tarifa não seja appro
vada •lefinitivaonontc ; mns, si quem a. n~prova 
ó .o e~rfo ~egislativo, a que vem semc lianto 
dbposoçao. 

'' nobre deputado :itá lH·ohioo ~o M l'l'O lc~;is
lativo tornar ell'ecúv:~. " approvaçãe de um~ 
tarifa, quando ó <lo proprio corpo l~gislD.t ivo 
quo dependo essa app1·ova.c;ão ! Estranho modo 
de legislar este, 'lUG em ultima analy•e porio. 
s.o eor po logislMivo uma. peia bem fraca., e tal, 
q11e olle :> poderi:~. quebrar no momento que 
quizessc. 
Eu~ pois , r~pito , não pos~o ~eitM t\ emen

da. do nolit•e deputado, n<io .6 pela fórma. ir
regula.r que reveste , como principalmente pela 
donteina que contam, no sentido de ·ser em 
e qui po.mdos os valores officiaes aos valores 
reaea. !aLo <i impossivel; o nobre dopota do 
não o cons3guíria nunca. De feito, p~ra quç 
o valor o~einl fosse o mesmo que o valor real, 
seria preciso -addiciona.r os direitos â scaes, quo 
não se . comput&m n•quelle valor, no pret.o do 
geuero no merendo tla pl'Or.edeo.,ia, sol!lmad9 
com as despezas d ' frote, segu1·os e commJSsões, 
pois C· total é que representa. o va lor real do 
mer cado i mporl3dor. · · 

Mo.s qun.ndo, por hypoth esa, o valor officia.l 
ficasse equiparado ao valor real , este forçosa.-
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manta augma!ltaria na razao do MC~<Jscimo, e ' O Ss.. DuQUE-EsntAI)A TEnEITL~ : - Sctn 
n!J.nca. h.ouvata. c..arnplet"l igual&~de. J augmento de d~speza .. 

Creio qn•J me tenho fúo comprahender.j O Su. Ptu,Slll.E:<l'-" DD Co-'BllLHO:- importa 
(Muitos apoiados.) u:ua disposi~ão t~xativa e que não e basto.nt~ 

VozEs :-Perfdtamente. c1a;a. I:<ão gosto J.e e~.lenhs. como esta, por 
assun dtzer, enc»p~das, (Apo•ados.) 

O Sn. PnESil>Exrl!l no CoNBI!:W<O: -0 valo1· 
official, comparado com o do 1ne rcado1 oífurace 
pelo menos n diíf~rença dos dit·ei t. s da entr~da; 
e, si ncaso se pretendesse fazer des,,pparecer 
est.\ ditferenç.a.~ o \•alor d" mercaUu subiria, ao 
pa~so que o valor offichl ficaria. c.:nno dJa.ntes:. 
N.lo se pochrà, pois, l'Ca.li.za.r nane~ o deside
rat~>m do nobr.~.deputado (apoiadot), LallJO o. 
este t·espeitoT com 1 a respeito dá medid., pN ... 
hibieiva com <J.UO procurou prender a n.eção do 
ped<:r log-islattvo. (Apoiados.) 

E' manifesto o. fim da emenda do nobre·· d9-
putaclo. S. 1<;:,:. desejaria estabelecer uma tarifa 
proteccionista, eJ<cluindo do mercado os g e
n:ros si.milat·e~ estrang-ei1'0S~ o qae id~ pl·eju
dtcar o geral da. popu lo.ç~o. porque as nossas 
fabricas não estão em posi~Jo do poder satis
fa7.Gl' ãs necessidades do consumo. (,i.lJoiados.) 

Cumpre notar que o Brazil nlío é o Rio de 
.Janeiro. (AzJoiados.) Na Bahia e Pernambuco 
existem :ügtms estabelecimentos cujos produ· 
ctos podem bastar a taes uecessidadcrs ; mas 
n1io se dá o mosmo l'ehtivamente à VBS\a e::<:
tensiiu do lmperio onde Mdos consomem mer
cadori<·IS cstmngeiras . 
. Não digo que •e d·!ixc dé prestar o posBivel 
auxilio às fa.briMs qn• têm .,)ern·Jnto~ dG vid~ 
e disp Jem d~ sutliciehto mabria . prima. Con
vem utilizar a matet•ia prima que existe no 
paiz, o algodão e ontr1s; mas o desenyo]vi ... 
monto da iilduotria qt1e dcllas se aproveite ""~ 
pódc deixar de ser lento e gra lua!. Querer 
po•·ém,fJtvorcccr um pequeno numero de induS: 
trie.s fabrig nacionacs,estabelecendo dir .!Üos '1 ue 
excluem os generos sim.ila.re.s estJ·a.cgeiJ"O.fS~ ~ 
um de•serviço á mnss~ rla população, cujas n8-
cessida.das não p ódem ser s~tisfeitas com as pro
ducções do paiz. 

O SR. FELrcro nos SANtos :- .1. associação 
industrial nunc.t pretendeu ~to. 

O ·Sa. ZA)!A :- E ft hvour.l não lucra n;\da, 
porque a procura dos tecidos nacionaes fad. lo
vantar o pt•eçn do• mesmos ptoductos. 

O Sn. PaESfl>ENTE no CoNsl'lLno;-Po."sarei 
a occup~~or-zne . do outras emeudos, dizendo al
.g'uma cousa ~respeito de e1da Ulnl. 

A emenda do nobre d,epu Lado po;• Pet•na.mbuco 
a respeito do impos_to addicional Jlca l"·ejudi
cada com a emanda substitutiva, a creio quê o 
nobre de~ulsdo cóncordará na retirada da que 
a.prasen tou. 

O Srr. JosE ?.htmNNo:-Não f<lço ques tão. 

O Sn. Pnl!:SlDENTE no CoK>EL!IO :-0 J~.dditivo 
quo a toriza a reformo da. secretaria de Estado 
me pa.roce aceiL tvel, desla <JUO se trata d·; 
rogulari1mr o S'"!rviçosem a.ug;.uento de doe.pe2a.. 

Est~ out1·~ nd litivo pnra a reforma <la typo
graphta. nactonal, fie tndo o govo•·no nutol'iz"do 
a concede•· aos Oí'er.1rios as \'antagcn.s de quo. 
go.:am os da casa da moeda .•. 

Si o additivo a. que me retho · precisasse 
qua~s as vantagons e garanti~s que du.hi re~ul
t~u·iarn, eu podêra medir o :ll··ance ao com
promisso; mas, como está, me pa•·ecc o latet 
a;nguis in l1erbis. 

Conviria. que a i1Uto.rização du.tla ao govl3l'UO 
lhe permitlisse nttender á• ci~n!nstuncia.s d~ 
ceda uma dessas clalses, de· •o:·te que ellc li
ves ;e libet'dt>de de conhecer "' po>içi'io de cada 
uma ('rjloia,!os),cujo m~ster não é o rn~smo, mas 
admittn certas· gl:rtd.ações. . 

Temas ou ~ra emenda quG -pi·ohib\) a gaL'CLnti a 
à·' juros :i cons trncção de estrada• d c ferro rruc 
poss:trn contrariat· o plano de via.çiio fer•·ca do 
lmpeeio (lê): 
~E' prohibida a concessão de g •ral>tia <le 

juro> a ostr.\dli'S de fer1·o '1UB não sejam con· 
forme ou possam prej<tdicar o pbno get•al da 
\'Íação ferrea do lmp1rlo. S. R.-Duq~te-~s
t~a,ta T ei:r.dra. » 

A idén. é hoa.; 1nns, como a.inda. não temos 
um .systema de viação dessa C>JJecie, acho quo 
nlio ó op;Kr\una a adop~o d~ ref~rid:< emenda. 
(A.puiadv>.) 

Si jà hou>·csse um sysL,m:~ ou plano{; 'ral de 
viação por caminho de férro, fôt•a ad,nissivel 
a clausula conducente~ prohibir con essões que 
alt~rassern ou prejudicassem esse plano ; ma.s, 
dando-se,.e é o que "su··cede, o caso conlr<trio,. 
como p~ leremos apceciar si a nstr~da A ou a 
Dst1·ad' B não é conforme ao plà:-.o de viação; · 
como qu~nd~ elle ainda esta na mente do seu 
organizador, poder~ mos interromper :t acç!lo dos 
empri!>hendedores dos grandes commettimcntos 
das vias ferreas? (Apoiados.) 

O meu illustro collega, mini' Lro da :J.gricul" 
tura, tvta de organiz;tr um. plano de viação, 
tt·abalho q ae já devia estar foitr , o para cuja 
ex~cução, supponho ea, alguns elementos J. à 
ox1stem. Assentado ~sse plano, a emenda o 
nobre deputado 1Jóde tet· cabimento e ser apro
veitada ~sua idêa. 

Passo o. tt•ato.r de outro ndditi yo,-q ue se.J•efe1·e 
a engenhos centraes (lê): 

«E' 'P''ohibida a concessão de garanLin. de 
juros a .engenhos centt·aes que não s~j am 
reaiizado; por lavradores ou assocbçiio ~o 
lavrado .. es. -S. R.- D"q"e-Estra.da Tei
xsira. » 

COln etfeito, eu não acreJito em e"genhos . 
centraes em que 11ão estejam associados lavra
dores, de quem do pende o futuro de tae~ em
prezas (apoiarlo~). porquA essos· engenhos sern 
o concur.~o dos lavt·ado!·es, não terão canna 
p~ra moer.· Até hoj lo governo não tem feito 
concessõ:s desta otdern, sem qu·~ o proponente 
.manifeste que tem O. adh~ôii:O ·o compromisso do' 
la.vrJdore; para os fol'necimentos de c::Llln.as. · 

O Sn. JosE 1I..tRfAi'1NO:- O regulamento jã 
ex ig~ ~ontrato prévio. 

O SE- Pn.ESlDEliTE m CoNS~LP.0:-0 r~gula
mento exige n. t'rova de acc6t·do com os lo.vra-
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dores; eu e ningaem faria um contrato dest~ I to:lo conting-ente, c deixar umo. base certa, 
ot•d•m, seru associação de lavt·adores, e isto no ! a.preciavel, por outra fallivel. 
interesse da e~preza. que a.spirc medrar. o Sn. A~TONió Dll: SrQUEmA :-0 additivo não 

, O gov~rno, lDd~pend~nte de~ta regra., tem- altera a base, é para o empre~o. · 
11 a segu1do e continuara a se,g·ull-a.. 0 

• 

Assim não me opponho, em absoluto, ti idéa. O Sn. PnESlPE:.TE no ÇoNsE~Ho ; -: Pors 
do nobre deputado. . bem; ? que eu n~o quero e q>;e a_ apphca~.ão 

Noto-lhe, parêm, um lnconveníentei aerá C3:- de.ste. t_:npost.o ve:n.na alterar a JUStlç::.. da dls
clusivamente de lavradores a associnção a qu·• trtbUlçao · 
ella. se refere 1 .O nobre deputado deve conside- O Sn. ANro)IIC DE SrQu:Enu. :- Não altera 
rar que os l~vradores niio querem empenhar as nada. 
suas propriedades, ni!O si!O !)as~ante conhe- O SI\. PRESmRNTE !><! Co:-~smLHO : - O resul
eidos nos paize~ astrangeiros, nos mercados tado seris. o mesmo, eiU geral. Comtudo, nlio 
en.ro;Jeus, c portanto não são os mais proprios vejo n~cessidadc desta Ilova base ; o governo 
pr.ra levantar Os. capitaes. póde continn:tr a dispengar o beneficio das 

Da associação, pois, não .se póde e~clair 0 manumissões em allenção i popubção cw•nva. 
•oc!o capitali>ta para ob!Br o• capitaes; é pre- A M:mütir-se que tal b3ncfic1o se distribuísse 
c.iso que a di•posiç:Io não. seja l.':<clusiva:; e; si o na tn·oporção do imposto arrecadado na. diffe
nobre deputado a. modificar neste sentido, não· r~nte~ provinci•s, sat•ia. mister, paro. que to! 
duvidarei a.ceita.r a sua emenda. proporção fosse eguitativa, d·!scer das pro-

OutrJ a.dditivo (lê): vincias ·aos mnnicipios e dest~s às parochias, 
• Os funccionario< civis ou milita,es aposen- Ain la outro lldditivo (tê) : 

tados ou reform~doa, que aceitarem ·e e>:orco-
rem emprego ou cotnmis;ão r·otribuida dJ go- « O imposto predial dobra:la quo ]la~am as 
ver.no geral. provinci•l ou de com panhia ~uh- corporaçõos de mão morta, não comprehendo 
,•oncionada ou com garantia de juros do Estado os :l '[, destina.Ioo ao serviço da City lmprove
o:c d~ prorincia, perderão durante o tempo em .ments, que lhe deve se• cobt•,Hlo eomo aos pat·
gue exorcerem emprego ou commiss1ío o• ven- ticulares. 
cimentos da rcspectiv1 aposentadoria ou 1'e- « Sala.d.a cam~ra dos deputados, 29 de Agosto 
fo1·ma.» · tle 1882.-S. R.-F~l·reira Vianna. » 

Esta emenda póde passar, si a cJmnra assim Es~e a.<l.tlitivo e Jo nobre deputado, Sr. Fer-
o cnt')nd~r. Eu, que rue opponho ás o.posen- reira Viann~; -cu o aceito i S. E:s:1 tem toda 
tadonas gracios1S, que entendo não de1·e~ me- a razão. Os 3 •/o adJiciouaes representam 0 
recer est~ favor o empregado .ernquanto pôde JH'eço de um serviço pago hoje p~lo governo, 
prestar serviços. acho justo que, mo3trandoelb, que não de~c cobrar pelo dobro aqui!lo que 
pala aceitação de novo emprego, não estar in- dispende por adiantamento; si elle gasta 3 o[,, a. 
valido, se lha rJtire o bene5.cio que lhe foi con- indcmnizo.~ilo co1•rcspondcnte é de outro tanto. 
cedido .. (Apoiados) Ra~ões de conveniencia aconselharam a dobr~r 

A apos ,ntadol'ia ou a reforma tem por motivo o imposto; ma~ nã•) é bem que elle continue 
a incapacid~de physica. 011 moral ; si o empre- a ser satisfei ~o senão de conformidade com a 
gado não pôde servir1 si está impossibilitado, desy.!~ a. que cJfe.::.tivam(}lltl) se realiza. 
si é um vel ho set•vidor do Est~do, não devemos Refiro-me agora. a seguinte emenda (lê): 
abandonai-o; mas, sl aceita novo emprego, 4 Serã~ úrecada·los n~s alfandego.., lio !in pc-
é de r~zão qne, ao meno> emqunnt~ exercei-o, rio e mesas de rendas habilitadas. além dos di-
.perca o jus ao beneficio. reitos já estabelecidos por lei geral, 10 •/o a(J· 

Eis aqui oat!'o additivo (!J) : àicionaes, calcuhdos sobra o imposto de i)npor-
"' O fundo de emancipaçãos,ràdividido pelas tação, que •~rào applicados ás d~spczM dM 

d d respectivas provincias. b 
províncias, Clben o a ea a um:"J. o jlroduct~ Esta é a emenda. que serviu de as>umpto a 
total d • im;1ostos l"espectivos, que forem nell \s . . d 'à h 
arrecadados, de modo que toda a J'ec.,ita des.a Pl'.unemt pm·te as const erações que ten o 

d . dad •• . . f,lito. · 
]lrO~~ enclB: arreca a e_m uma pronneta SaJa Accihndo-a, vatece-OJ.e que a. ca.mura con-
appl;c_a~a ~ ma.numtssao de escravos nella cm·rerâ para oatlsfazer importantes n >cessidadcs 
dorolcthado.,. . da occasião. Não é só a província. de Pernam
. .« 28_ de A~·o•Lo de 18~2.- S. R. - A,ndrad.e buco ~ ue a estas horas lut9. com ditliculdades; 
Fogt<ewa.-Lace>·da Werneck.-Fen·e!;a v,. rcceb1 telegrammas da. copi~l da provincia da 
anna.-Gomes. de ?ast>·o.-Sot.m• Que•ro=.-j Parahyba, cuja commercio tambem, tendo-se 
Barão de Can_,nde. -UIIt~" c,:tra.-:- Vaz de reunido, reclama. e espe~a á mesrall pr~videncia. 
Me!lo.-S<l~wno Br~ndao.- Martm1 Frct>1- Igualmente, na )lt'OVlncra ~da Bahta o com-
c;sco.-Pere.ra- da S•lua. ~ I mercio rouniu-•e c pediu provid,onch ideutica. 

Ha neste ·additivo um principio de justiça ; Tão justa• I'.!clamaçõe~ .são dignas de ser 
por~m me parec~ que a base ,·erdade~a e a que a~tõndid~s. Urge que. as mencionndas. proviu
se acha estabelectda,att~nta. a populaçao Pscrava. I ctns, a.'stm com? va.rtas out~ em CUJO& o~çu
ou aquella de conformidade com a qual .d~ve I mantos figuram n:npostos de tmportação, s~mm 
distrtbuir-se o fundo de emancip~çã.o na. ]lrD- do es~ado anormal em que se acham, sob o as-
porç'o dá população escrava e:dstent~ nas di- ! l'ecto das s~as .~nn.nças. . 
versas provincias e m11uici:>ios. TomlLf como \ Peço, p01s, á. camara a adopção da medida 
base, em loga.r desta; producto da arrecadação, ' constante da emendá que ha pouco mencionei. 
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O SR . .TQSIÍ M .I.IU ANO d~ nm apltl' te. 

O Sn . P n.:ES!Dl!.l<TB DO CoNSl':LHO :- Qua.nto lis 
bis provincía.es, n o additivo do nobre deputado 
ha um:t parte que.acautela o que S. Ex. acaba 
de o~erva!'. Acho que, votada e_sl3 medida, n ão 
so póde d&~· a duplioota. de impost o. 

O Sa. JosE: MAniA:SNo d~ un1 o.par tc. 

O ibll. PnESIDEN'Í:E no Coxsl!lLtto : - L'ina 
part.e. da emendt\ acautela o e~so. ':'~ p~e
visão de que ci.J.·cuiilJil3.ncins extraordinar1as 
hão de necessariamenL9 occorrer, l ogo que f~r 
votado este additivo, e . é pr eciso p rovidenciAr, 
-porque as prov1nci:~~~ não podem pagar em 
duplicata os impostos do que nos occupa:mos. 

Por mim asseguro qne eu não mandaria co
br!l-1-os em duplicata. 

· O Sn.' JosJ;i :l.hatA:SNO :- Par:> evitar esse 
mal, foi que a.pre•eu t.ei o a.ldit~vo. 

O SK·· ANroNto Dll: SrQuEIR,\ : - Nl1o serllo 
com ce<·teza cobra.doa em dupHco. ta esses im
posto~ . 

O S!l. VISCOllDE OE PARA:SAGUA (presidente 
do conselho} :-Nã:o serão; mas n emenda. do 
nobre deputado, á qual não 1no opponho, como 
doclareí acautela i>to. 

Mais outro additi vo di z {U) : 
"' E' o governo ~autorizado a despender, du

rante o ex~rcicio -d e 1882--1883, fazendo para 
isso as operações de credito necessarias, a qu:~.n
tia de 400:000$, que. applicará. ti constr~cção 
de casa6 para escob.s pri mariu" no muuici]!ÍO 
da córte. 

· S."la das sessões em 29 de AgostQ de i 882.
Rodo1pho Dantas : t 

Este ~dditivo énce<•ra u ma idéa . de utilidade 
publica; n ão ha duvida nenhuma. A qu~stão 
para mim é de meios. · 

Sabem oa nobr es depul3.d08 quanto s' despende 
annnalmente no munieipio da côrtc com o 
aluguel de casas para a instrucçilo Jlrimaria 1 
• O SR. Dc QaE-ESTilADA TE!:<EIR.t:- Ga st :.m-se 
135:000$. Es~e additivo tem <od1 a razão ele ser. 

0 SR. PRESIDENTE DO CoNSELBO:--Gastam-se, 
com eifeilo, 130 e l!lntos contos. Conv6m, {lOI'
tanto,que, duro.nte alg11ns ãnnos,construindo-se 
predios em proporções modestas; rom as con
dições indispe~~Mveis, nos ·l ib~rtomos desta. des
peza. Ao cabo de t res ou quatro nnnos, pode
remos . ter predios em numero sufliciente,ra zendo 
uma economia de cêrea..-iG 1~0 a 1'0: 000$. · O 
juro da quantia que se ;;.spender, ha de ser in
ferior á quan~ia,que presentemente ·sa gasta. 

Allsim, pois, nãó m& opponho 11 este additivo 
pedindo apeDlls á. o~mara que· nttenda á o dese
quilibrio em que estâ o orcamento,e-<J.u• acredito 
ser:i r emediado na 3a discussão, iicando o go
verno habilitado a fazer face a. esta e ouLras 
despezas de r econhecida u tilidade pub\ica. 

Paasarai a oceupar-me deste outro additivo 
(lll) ; 

" Fica. o governo 'autori tado a garantir j U:tos 
· de 6 •f, sobre o capit al ma.:ximo de 10.00,:000$, 
ás companhias que se encarregarem d11o ~es
obstrucç5o, can .. li.ação e navegação a · va.por 
dos rios do B,•a<il, concetlendo a t.les empreza.s 

os outros favores que as leis vig entes gara.ntem 
ás eruprezas de estradas de ferro . 

« Sal e. da.s sessões, 29 da Agosto de {882.
MOlta Machado.-Ju-oencio Al .. es.-Igt!GciO 
Marlins.-Affotuo Per~na.-Soares.,. 

A idên é g rQndiozo ; mas entendo que e lia 
assim como outras <tprovei ta veia que se a cham 
en Ire os additivos, devem ser objecto de um 
projocto c~ separndQ, para. não e~bdra.yai'~e a 
rrmrch a do ·orçamento. Como e ·sab1do, no 
orçamGnto, em regrQ, devem entrar s6mente 
as dis~osii(Ões quo ti verem rel:Lçã:o·i ntima com 
a rece1ta e com a despezit. (.Apoiados.) Aqui se 
t r :>ta da. desobstrucção dos rios, mas eu ?.Cho 
que.l3.mbe:n dc.-cmos dcsobslr.uir· o orça.m~nto 
na auD. passagem : . . 

6 SI\. FELICIO DOS SANTOS :-A po)ado. 

O Sa. Pn=ml!.NTll' oo CoN>EI.tiO:- ••• redu
zindo quanto"pDssivel o numero destes additivos, 
ou conservando a. penas os que ·estreitamente se 
adaptarem :i receita o á despeza. 

·O S!l. FELICIO oos 8.\:sros: - Devemos dês
obstruir o orÇ=e nto e ca.nali_..r :r r eceita. 

O SR. PRESlDE~TE .oo Co:ssBLBo:- A este àd
diti\'0 foi olferecida a seguinte emenda (lê): 

«Accrescente· "~ ó.s palav:·a.s-rio do Brazil 
- as s~guintes-c tendo prcferencia o rio de 
S. Francisco e se as :>ftluentes.• 

S!l-la d"s sessões, 29 de Agosto de 1882.
Felicio dos. Sa,ntos . - Soares .- flan!o da 
Villa ela Brm·a.. 

Com e !feito, o governo trata da desobstrucçll'o 
do r io d e S. Francisco, para utilizar a estradc1 
de ferro de Paulo Affot-1!0: é o .complemento ne
cessario da desobslr~cçilo do mesmo rio na.quellc 
trecho notavel. (Apoiados) . · 

Temos ta.moem um rio de gra nde importan
cia, ·o rio Parnahyh (apoiados), entre as pro
víncias do Pi~uhy e Maranhão, e CUJI!. desob
strllcção ca.reco àe todo o ~11xilio . O l>arco a 
vapor _jà n_avegou desde ~ embocadura. desse 
rio Q\ij a vüla de Santo. Philomena, gue demora 
no o:o<trcmo snl d~ província, quast nos limi- . 
tos de Goyaz, pet·cor:·endo cerca de 300 leguas . 
(<1po iallos.) 

0 Sa.. FELICIO DOS SANTOS:- V. Ex. devia 
mandar eatuda.r, como complemento, a ligação 
com M o.gu~>S do S. Francisco . 

O S!l." PnESI DBNTr. 1>0 CoNsEtuo:- Sim, 
senhor. 

o tr!tbt~lho do desobstrucção do rio Parnahy
ba foi começado ultimamente e está em t.nda
m;nlo ;" mll3 a consigu:.ção votada no ultimo 
orçamento não chega. . 

Os nobres deputados concorde.r ã:o que é jo.sta 
uma nova cousig n ... çíio em b eneficio da naveg~ 
ção da.qu elle r io, sobretlldo considerando quo a 
província do Piauhy por ora não tem, nem pro
cura obter do governo,l!wore> para uma estrada 
de ferro . 

·E; uma. província atrayessada..em toda o seu 
comprimento pelo rio Parnahyba, qu e, segun
do o êxposto, oll'erece navegação fron ca na su:> 
maior extensão. Pnra ·a sua margem direi la 
co~>vergem alguJllll.s estr11-da.s de rodagem; as 
qo.aes n~ aetun.lidade dispens!Ull vit\gãa ferren . 
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Mesmo quando se otfereei<>m estmdas d s ~· 
ferro ;is prorincias, ou quando :. este respeito 
se despert.aY~m ~sparanças, qu~ eu estav;1 certo , 
nlio se haviam de reali7.ur, nuncr. pedi nenhuma 
dessas estradas pa1•a a minha província; pedi, 
sim, desde longa dat.a, e com a maio,· instancia 
a. navegação 3. vapor do seu grande rio. E' uma 
navegação quo, . pelo que disse, se poderá esten
dee cerea de 300 legna.s, apro~citand'J a toda a 
provincia do Piauhy, "lóm da p<'ovincia do :Ma
ranhão. Asliiin, o rio Parnu.hyba é uma vos
tissiiua estrada feit.a pela natureza. Tudo acon
selha. a tornai-o complet.'l.mente navegavel. 

Isto se conseguirá., conforme or~.amento j:i 
feito, oom o pequeno dispondio de eonto o 
·poucos contos de reis; não depende da elevada 
quantia de 1.000:000$ on .m:.is, que talve1. 
serão neeessa~ios ·par~ .deoobstrueçiio das ca
choeiras do rio S. Francisco; 

O Sa. FEucro nos SANTOS :-E•ta despe•a é 
orçada em 500:000$000. 

O Sa. Pl\PlsrnE;TE no CoNoELHO:-Creio que 
mais de 500:000$000 ; nunca será menos de 
1. 000:000$000. 

0 Sa. FELICIO DOS S.I.NTOS : - 0 calculo do 
Sr. Rober t~ é de 500:000$-

0 Sa. PRESIDEl\"TE no Col\"SELHo:-Essa na
vegação do Ps.rnahyba se póde tornar franca 
eom120 a 130 contos ; e p•ra um:>. provil!.cia, 
que não solicita e.stradas de ferro, creio qu·J é 
uma pretenção muito modesta. (Apoiw.los.) 

O Sa. FRA.NKLIN Doau :-Apoiadissimo. 
O Sa. Pai:srn:ENTE no ·CoNSEI>HO :-Dig-o isto 

incidentemente, porque não se trata pro~rin
mtinte do assumpto. A disposi~[o do additívo e 
geral; comprehendoNi, não sô este, senão 
outros rios do Imperio. Mas, com um orça
.mento como o nosso, parece que a· passagem 
deste additivo importaria comp~omis.'o.~. que o 
gDVerno n!o se julga babili taoio a des>mpenbal" 
desde jli.. Portanto, si o additivo passar, poderá 
conetiluir projecto á part~ ; não vejo necessi
dade da aer Íncluido no orçamento. 

Veja.mos mais esta emenda (lê:) 
« Fica o govet·no autorizado para 1·eacindir 

o· contrato de arrendamento das fa.zendas nacio
naes do Marajó, nt> provincia do Par:i, o para 
mandar ve'ndel-as em hasta publica o separada
mente. Em 29 do Ago>to de i882.- G, 
Grus." 

O a contratos rescindem-se nos termos em que 
se acham estipulados, e não por virtude de 
uma lei (apoiados) ; si ha falta do alguma. 
clausula, reaeindem-se juridicamente. 

Não sei, pois, á que vem estu autorização ~o 
goverlio. A rescisão aqui iruporu indemni
zaçüo. 

Assim, não estou h~ bilit~do o. dize1· si <Í con
veniente fazer esta rescisão, porq uc não sei o;; 
termos em quo foram feitos .esses contratos, e si 
valerá a pena decretai-a por Mto legisla-
tivo. · 

Os Sas. Cn.uz E MAc-DowELLdio apat·tes. 

O Si... PRESIDENTE DO CÓ~sELHO :-Não son 
inclinado aos at·rendamentos de fazenda:> naeio-

no. e e, porqua os a.rrendamento.E; são peiores do 
que onça>. (Riso.) Arrertdam-se fazendas com 
gados, que se cDIMUl ou vendem, e depois se 
ci.iz que a secea ou a on~.a destruiu :18 fazenuas. 
(Rüo.). · 

A_g fa~endas do Estado ou m·tntnm-sa,ou von
dem-se, n.prov.eitltndo-se uma occasião favo1·avel 
p~ra :1 venda. (,lpoiados.) Nós sabemos o que 
~con teceu ·com as fazendas do Piauhy, <!e que 
foi <lesgraç:da victima o o.r<·endatario. 

Hn tambom aqui um additivo (lê): 
« Fica. concedida a .i.senção : 
1• De di;·citos du1•ante 20 annos para todo o 

IIUJ.tel'i'(ll, comprehendendo machina.> e se.us 
accessorios, 'J.Ue importar \Villiam Fax para o 
cstaWlecimento Uo unKl. fabrica d-e o.st..Lmpa.ri:.t. 
no. província do S. Paulo., . 

Estes artigos já goz:\m de dreiLDS de isen~.ã~ 
nas tarifas (apoiados), a, po,·ta.nto, o flUO se 
quer é atar o governo por. 20 aunos. 

:-lão vejo convoniencia na isenção, o nós 
tllmb~m não sabemos qunes as circumstancias 
do paiz daqui a 1 O ou 20 annos. Estes est.a
b,~lecimentos J>odem prvsporar muito, e pára 
que hão de ficar desde jú com semelhaate pri
vilegio? (A.poiados). 

Além disto, concessões taes. não deixam de 
prodnúr effeito pernicioso, porque facilitam o. 
entrada de gonoros livres de direitos com os que 
são destiUD.dos a um fim indirect.amento de uti
lído.<b p nblicn. Em termos claros, as dit.as con
cessões facilit.'\m o contrabando. 

A respeito dellas devemos s~r muito rostrictos. 
Si estamos dispostos a favorecer este estabe
lecimento, que l"oalmento vai ser collocado em 
um ponto magnifico,como é a margem do Tieté, 
onde j à exi•tem outras fabricas, devemos favo
recei-o, mas elle j ã tem os meios na tarifa a c
Lua!. O quo não ~cho conveniente· aqui é asse
gurar n ~sta.bilidnd<'l por um longo período. 

Esta emenh diz (lê): · 

« Emenda; a;o additi'DO aprese;1tado pelos S>·s. 
Thoma; Pompeu e outros, rclati~a a ga.-
rantia de juros ti compa;llhia ;ootechni"a e 
agricota do Bra;;il: 

« Em vez da- sobre o capital de i .500:000$, 
dig •• ~se-até 500:000$. para. montar um dos 
estabelecimento> que pretende cre.,.r. 

Sala das sessões, 29 d e Agosto de . i882.
Maua •llachado. > 

São, creio, que estabe !~cimentos ZOQte~hnicos, 
ést.alxllecimentos de utJ.hdade reconhecida, mas 
t~Qn erat his locus. · · 

Si· houver meios~ n camara pó de votar, po: 
quo estes cst»belecimentos são bnto mMs 
di•>nos de prot~cção, quanto nelles se podem 
ab~iga1· ingenuos e orphãos des•·~lidos, afim de 
recebet·em uma educação profi;sswnal, da qu:JJ 
Frincipalmente 'depende o futuro do nosso ~atz. 
o d"' nos$a industrh agrícola. e manufucture1ra. 

Precisamos empênha;-Çto:S ~m dar o maior 
deoenvolvimento ao ensino pro:fi.sliÍOnal (apo'a
dos); doutores, j:l temos muitos,. em medí~ina, 
direito, sciencias physicas c mathemati~S , . 
mas, quanto a outros raml)s e ~rofissoes 
uteis à vid<t, a.lg~ma cous~ ê necessano que se 
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façà". Por mais esta raz:io, os referidoa t>sts.~e
lccimentos ~iio digoo3 de todo o fuvor, como . 
a eolonia lzabel, em PernallibucÇ>. e O\ltras 
do meõmo gcncro, om dilf<~r entes p rovincias. 
(Apo iados e apa•·tes.) -

~~sle3 est1belecimento3 mereeP.m~rne muito ; 
não pensem os nobres deputados q llG olh-o par~ 
elles com illdiffcr~n<;a., não; o qu'J nllo quero é 
admittir direiLos prohibitivos e o::tclusivos qu~ 
tenham de recahir sobt·a a massa gGr:~.l d" popu-
laç,io. (A.poiàdo$; ) _ 

São estas, Sr . presidente, as emendas que 
h a pouco tive occasiiio de exa.mins.r neste 
impresso que, hoje,cceio, é .que foi distribuído. 

PO!' isso, peço á camam 'lllO ma ~eleva o 
desalinho com que apres2ntei ás minhns consi~ 
deraçõcs (nao apoúzdes), ll& intenção de mani
festar claramente -a opiniii:" do governo sobre 
assnmpt.os que os nobres deputados conhocen•. 

Quanto ao· mais, confio n o bom se.us~ e nn 
illuslraçi\o da eam:>.ra, . e act·edito qífe a soa 
decisão será sempre a melhor . . 

E' o . que tinha a dizer. (.lft•ito bem ! mt~ito 
be•n!) 

O Sr- Duque-Es trada Tei
:>::eira começa observando que o governo 
não póde disfarçar a posição critica, ero que 
se acha collocado, d~i:cando os orçamentos to
mat.·em curso errado e fu.nesto, · o apresentando 
c0m) reme,.io a J>l!U g-olpe de est~do na s~s
p ··nsãode impostó);l' ·o f11ne•to lld l itivo, nin:lt> 
hoje objecto rl~ tão crilorosa defesa do nobre pre
sid~nte do conselho. 

Nota q11e cinco oradores tenham subido a tt.·i- · 
buna por parte d) governo,_ e apen,as um d11, 
parte da opposi~ão c isto quando o governo l e
vantou a. . mais espinhosa quest.'i'J- a que en
tende co;a os int~rcsses economicos o a ha.rmo
nia das at tribuiçõea dM assembléas geraes o 
J>ro,·inciae•, que elle cliz q nerer zelar e de
fender. 

Neste debO<to n ão se acham uuic:>mente Cll
YolVidas as qu~atões de prog-rumma miuistO!'Í(I.l 
nem de discussão do preced•"ntes , a <[UO qu ir. 
redit.zil-o o nobre presidente do conselho. l'1el
le vemos eompromet.tido todo o nosso futuro de 
uÍt.iclade . 

NÕ a.dditivo-que em vez de rem, diar, vem 
aggrava.r os males- se ve ·n: Ínaí$ · profunda 
mlstifi~.açio de interess3s lesados, e de direitos 
fer ido3 odio3amente sem a me no.- provocação 
on.ra zil:o que explique &nnelhante ataque. . 

O nobre ministri>. procurou cot>fm>dir ·cactos 
que o orao!or discriminou hontem com toda 
clar eza. S. Ex.· procor•JU fazer injuria i popu
lação do rnunicipio neutt·o, dizendo que ella s6 

· rl!clnmara contrl! o imposto de trBnsporte por 
meio dos bmentanis_motins de i• de Jap@.iro ; 
esquecede-se dos fa_ctos, ·· e das palavras pelo 
ora:lor proferida~ com todl\.vcrdade., que antes _ 
de.qnolla explosão a opinião publica ~e mani
festara ; e si não o fizMa contr~ a proposta do 
imposto, ê porque fôl'a illudida. 

L~go, porém, que o regulamento veiu tornar 
claro o pensam!'nto da. proposLa, on ~ntes modi
fi eo.l-a profundamente, os Ct>nlribuintes ~e ma
ni(eAtat:am por todos o~ modos f&ga.es. 

O oradot• lcmb•·~ oitlda ao nobre pre$idente 
do conselho, que depois dos hment~veis sue
cessas, a qiie se refere, a imprenan unanime 
cont inuou a manifestar-se contra a cobrança 
do imposto e até fra.nquoou as portas de· seus 
es~t·iptorio • 011 t•odacçõG~ a q llom .quizessa :.•
sig-nat• a rept·esenhção que devia ~er lliriÕ(ida 
ao governo ; e esse moYimenlo só acalmou 
quando o Jorr-.al do Commercio declarou so
lernnemento quo o governo tii1ha delibo•oado 
suspender o imposto, e·nw:era mais necessario 
que_ a_op!n:ião publica se manifestasse, devendo 
destst>r a essa representação . 

Entretanto a pezat· disto, e de . te~ cessado o 
movimen to d~s nssignat urJ.s o g-overno não 
suspendeu o int.po~to - · 

O governo, a·despeit1 das desgraças occorri· 
das, o da commoção geral,· não achou acet·tado 
suspender o impostó- :.lé que o Sr. conselheiro 
Saraiva o dicidio. com um simples aparte uo 
senado. • 

Quando o orador vã o governo se inosLrar 
snrdo a. ma.niíest.ã.çõ~e tão geraes·e solewnes da 
capital do Imp~rio, o ao mesmo t • mpo :.cudir 
pressuroso a suspe11der por um t.el&griWlm~. 
com a viols.ção expres~a da con.>tituição, oi. uma 
simple• r~unillo do commercio do Recife, nlio 
pôdo dai,;car de l cvB.ntar a a~cusação que fe. ao . 
nob~e presidantc tlo canselho1 d:} ·i njuSto, tle 
tratar com a m i s initp1a desigualdade a popu
lação do municipio neutro, e a população do 
Recife. 

Diz S. Ex. que no Recife se tratavn d9 uma 
reclarnoção contr" esse impostoinconslitucional. 
Mas .. qui se tratava ele ·uma reclams.çl!o que os 
contril.luinte<julgD.viL-'llfu:.ldada por entender,em 
quo. a oobranço. ia fazer-3c ti<juelle• que· não 
devléur; pa.gar. 

E quem declarou que o impo~I.O decrebdo 
pch ass::ml!léa de Pernàml.luco era inco!lstitu
cional 'I . Não era o governo <jU<>m de~1:> ser 
juiz n e.ste assump to ; o nooso pacto fundo-
mental esl:welcce o~ tramites para tal decli\
rnt.Io-

O nobre p1·esidenle do conselho <.!Jt-aça-se 
cotn. o·rig-or du. lei para so defender de hu.ver 
r epelüdo·aa·reclamatiíes do· município neutro; 
m:>.S esquece-se de que violou a lei, quando sem 
competencia para fa.r.el-o, declat-ou do alio da 
tribuna que o impostõ era inconstitucional. 
tendo-•e aind>. o;qu ccido de decretar a incon
~titucivnalidade do in1posto c a revog-:tçilo ela 
lei por um acto da asscmbléa geral. . 

Do <(UC disse S. E:\. só um· a.rgum,!nlo fica 
em aua. defeza. - que nil? poclia deinr dD se 
corvar ante a manifesl.ação da, praçn. de Per
nambuco, E' este o unieo fa~to, com que S; Ex. 
se abroquella ; estabelece um precedente fu
nesto, c é - que o governo pode por sua desi
dia preparo.r escnnd~los q lle j ustifi1uem suas 
arbitrariedades. -

Quando existem nas pastasda. cama\'a as l eis 
d~ impostos da importação decretado; ;-qu;indo 
a. pr.aça .de Pernambuco, ha seis mezee, re: 
clamou con tt•a este imposto,-e o governo ador
ruccou na questâ<) sem cuida.r em p r9mover o. 
aua; revogação pelos tramit~ c;onstitucioit.aes, 
segua-•e que, si teve lagar o lljnntamento na· 
pr•ça p-ubliC<t. de Pernambuco, foi somente 
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graças ~L desiilia do governo que nilo preparou : além de outras v:tnta.jens, pOOerão economisar
o remedio a tempo opportuno, e portanto cr~ou 'no seu pessoal doarrec1da-:.ão, que em algumas 
para si proprio o ensejo de uma abitrariedade. • é avult«do. 

A desigualdade <lo governo se manifesta, i Assignou o orador duos en:endas, das quaes 
porque S. Ex. lançou o niyel inexoravel de ·uma so refet•e á suppressão da docima 11redid 
iO ()/o sohJ"e todas as provinci.o.s, so esquecendo ; .pa-ra. o.s CJcola.s Frimarins4 
que a maiot•ia dellas não ::.braça este imposto 1 A utilidade dessa medida parece incoutesta
oneroso, ~lém ile inconstitucional. . ' · vel, pois teu1e a favorecer o desenvolvimento 

Qu9 igualdade é esta que faz que paguem ' da instruc,ão, quo é a: uiipiração de todos os 
impostos por uma. mesma ta.xa.~ pt~\·incia.:s que : braz:ildros. 
e.:;tavam inteirament.: isentas do mesmo lm- j Outra. emenda. que a.'!signou tambem lhe pa ... 
post~! . . . . . . . : r"cc de verdartdr~ justiça . .Já que se taxou a 
Qu~nd? i;a pro'!'ll~tr.s do ~mpert~, á maLOrta >escravatura ó justo quo o. prodttcto das tae<As 

das I?~·ovlnc~as, ~ .. u~gl.ra_:n-se .as regras da ecco- i seja empregado na~ provincias onde fõr arrcca.· 
nomm e da con.ttlmçao, so por'iue a camara [ dado, para qu~ 0 beneficio seja go1.ado por. 
~e Pe1•n.am~uco osta~clccoa uma tnx:- a 10 °/o do ,1uam houver feito 0 •~ct-ifteio. . 
unpo~~ de 1mportaç~o, pod~m~s obl'lgar os C?n- Referindo-se aos acontecimento• de Pernam
ttlbutntes d~stos .L. provtnctaa a p~ga': o Im- bll~o, de que se occuparam os nobres deputados 
posto d_: 10 ./., um .;mpostJ desneccs;arw, que enten<le que o procedimento do governo foi per-
alies nao q~1ze:am · • . . . fcit,.mcnto corrocto. 

O Ol'a.dor Ja. d tsse ~ mstste q ua as provmcras , • " • . . . 
pequenas serão sMnficadas·polas gra.ndes O C?lilfi!-ercro cL Per.n:mbuco ll>Oll do d~telto 

Cita em segnida um facto occorrido na pro- ; cons;Jtuclonal de petrçao e o gover~o, tnfor
vincia. do Pad, do h'we' "Msembléa dsct•eto.do ' mon~o·sc pelo tclegc·apho com o pt·estdcnte de 
um imposto de irnpor~nção sobre eharatos, e ha- i Pet'llaJllb~co, este respondeu que recelaVn se
vel-o ravo~ado a uma reclamação do comm::r- ; rro•, co':líhctcs · 
c.io,. nO q_~e v~ 0 oradol' um e:-;;emplo de p::-u- ~ A: -v1stn. dessa infcrnu ç~o o gov~erno .não 
dencia, civismo e r:speito :i lei. ; hesltou emp~eg~r _uma medtda. que nao e;ta de 

O nobre preoidente do conselho, valendo-se • l'~rfet_to accordo, e certO,COill o~ p~ecert0s con-
.• ainda dos l'recedentes, lembrou do:ts factos que stttu7'onaes, mas que era um medtda de ordem 

não são applicaveis-a. cobrança do imposto de pu~l,_ca · . . . . 
patontes que perte11cia antigamente M• cofres . \imu ~epots pedir a) P1.:·1('r_nento as med1das 
gentes, e a quota do. orçamento geral p~ra an- que_ cab1am na~ !uls nttrtbmçues. O gover11o 
xilio à fo~~a. policial das provincins. Mas 0 ace1~ando a dectsao da cantara c~lloca-~e clara. e 
ora,lor mcmtra que os casos são inteiramen~e ma1nfcstamente no terreno elo b1U do mdemm· 
di vers '5. · dade · 

Em seguida desenvolve ainda uma serie de Os nobrM rlepu~~do• qu~ o crmsuram d~vi,,m 
considerac;iíes •obre 0 a"umpto, confirm, ndo for~u;at· um voto ·de descouf:ança, a que _a 
suas asser~õa• já emittidas, e conclue dizendo m1:?r1a. com certen respondet•ta altcndendo 'UI 
que voltará ã tribuna, esperando que a camara razoes apJ•esen~adas pelo go,•crno: 
ha de reconhecer a procedencin de seus ar~u- O orndor P?d1.u o. palavrn e~p_?cralmeute para 
mentos, e. que se l<ew\ntando como hont~m, I r.esnlvu os dtre!tos d l oppos1çao cons~rv:~dora, 
como hoje. e como sempre se lévant~ra contra ·c provar-lhe, ":'o_:ar -de todo o empenho que 
sobrecargas inuteis de impostos nos contt·i- tem n:t ap ;•rov~ça? d~ orça~ento no prn.zo 
baint!s desta capital, d·)Mtnpenha 0 mandato Ioga~, quo a m~!Ol'la nao deseJa abafar n dts
que com toda liberdado lho foi conferido, !) que cussao. 
com toda honra pretende desampea\t,r. Entrclallto apreciaatb alguns additivos, in-

. siste em considet•ar a medida proposta pelo 
O Sr. Mal.·tbn Francisco far:'l governo como um be.neficiu 11ara· os províncias, 

~guma~ ,•efi;xõe• rapidas em rela~ão ~os addi- o ainda. quando S. Pnulo tivesse de fazer algum 
t1v~s c esp~c1al~~-nte o:10 qu~ se refer~ a creação peq.ueno sacrificio, acredita que o~ paulistas 
de unpostos ~ddi?lOuaes d~ 1mportaçli0. tet1·1m p~triotismo para supporta.l-o em favor 

E,sa m~dtda e o começo do desempenho da da generalisaçilo da medida. 
P!Omcs:-a do governo da descentrolÜJ ção admi- Vota, pois, pela add,itivo da commissão, e su-
mstrallva. . . jeits.-s~ ao juizo-do •ous eleitores. r1 ae apreci ..... 

Desde q':e se entrega ár~ pravmeu1s uma ·rão opportunamente o sea procedimento. 
parte dos liilpostos nelb cobrados, trata-s~ de A discussão fica adiada pela hora. 
desceo trali.ar a renda. A tórma actual é alias . . 
transitorio. e será modificado. ulteriormente. . O Sa. PRESIDENTE da. a ~egumte or.dem do 
O acb do governo justifica-se assim perfeita• d1a para 31 de Agosto de 188:.. 
mente. 

Essa imposição . addicional não oner.> tanto 
as provinoias, como dizem os nobres deputados 
da opposição, pois o sen producto é applicado 
aos melhoramentos pro\incia(B, e a.s que se 
julgarem prejudicadas pódem compensai-a di-
minuindo nos proprios impostos. . 

Aceitando essa medida,. ac~Jdita " m~ioria 
que faz um ba neficio as provincias que, 

v. rv.-39 

i• pa>"te 

Discussão dos pllroceres ns. 262 e 263. reco
nhecen~o depu!lldos pelo 8• districto da Bahia 
ef• d3 Minas Gera~s os Srs. consalheiros João 
Férreira cé Molir.-. e Carlos Alfonso de Assis 
Figueiredo. 

Continwi.ç-1o tla niscossão dos aclditivos aos 
orçamentos. 

/ 
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3• dioeussio do projecto n. 136 A · so1)re e I Coelho Campo~, Vieira _d& -~nd.,de, Pnssoo Mi-
fa.~ric:> de S. Simão. . . ra.nda,_ An_ton1o de ~1qne1ra, B~~erra. de Ma-

3• di!a do projecto n. 14 A, estrada de 'fdrro n~z ·a, PrJaco ParauJO, ~arvalh<? Rete_nde, 
de Sergipe. Call;tllo, lldefonso dJ ~r&UJO, Rodrtgues L1m&, 

3• dita do projacto n. 42, estrada de forro· do Ratlsbona, Souz_<\· Qu:•roz Jul_llOr; Escra.g;nolle 
Timbó. Táun!\y, An~omo· P1nto, Rtba.s, R<>drtg-ue• 

3> dita. doprojecto n. J65, sobra S. Ferraira Jttnior, lgnacio Martins, Pompêo, Thooph_ilo, 
da Veiga. L;acerda. _Werneck: Soar~s, ~oãe ~entdo, 

i• dita do projecto n. 197, e •trada de ferro UlJ:s&es Y,l&!ln:, Jose Pompeo, St~va Mn10, Al-
do Douradinho. · . me1da Ohveir~. Affonso Celso Jun1or, B"-ril:o da. 

2• clita do projeeto n. !.10 A pramoções da ViUa da Barra, Gonçalves Ferreira., Ulhôa 
· armada. · ' Ciutra, Cam~rgo, Aristides Spinola, Bulhões, 

Conlinàação da 2• discus.aã:o do prajecto n. S~nva.l, Ar10?jo P inho; il1~c-Oowdl, Alfredo 
23 .• '\ r estrada. de ferro do Baeurité. Cna.ve•! E~p1ndola , Tarqumio de Souza e Barão 

2• dita do projecto n. 153 A, ~rrazamento de C&nmde. 
do" morro do Castello e Santo Anton1o. Comparecem, depois da. chamada, os Srs. 

za dita. do projecto n. 195, preten~ do te- Rego Barros, Andrade Figueira, Gonçalves de 
nonte Andrade Neves. . · Carvalho, Souza Leã:o, AlcoforAdo, Carneiro da 

Cont.inuaç&~ da. discuss o do projeeto n. 182, Roeha, Pcrclti, Cruz Gouvên, Franld in Dor ia, 
previlegios industriaes. Olympio Valladão, Ah-aro Caminh_•, Barão de 

Idem dt i • dtscassão do proje~to n . 65, de .<l.nadia,. Conta.gem, Rodolpho Dmtns, Almeida. 
i 879,sobre commerc;() e transporte interprovin- Pereira., Henrique Marques e Adriano Pi-

. cia.l de Mera vos . meut ' l. 

2• par:e (às 3 1/2 hora.:; ou ·antes) 

DisctESã:o das ~mendas do senado aos 
mentos do impel'io e justiça. 

A's H horas e 50 .minutos, achu.ndo-sê pra
sento• 70 Srs. de;:uta.dos, o Sr. presidente abre 

ot·ça- a eosaão . 

1~ dita <lus projectos n. 143, reclamaça:o 
Tripoti. 

Comparecem depois de abol'ta a sessão e 
nind~ dentro d,_ hora regimental, os Srs.; :Meton, 
Seraphico,: Josâ Marianno, AIYes do Araujo, . 

minis- · Silviano Brundã:o, Joaqtlim T~va;·es, Affonso 
Pcnna, Candido de Oliveira e Ferreira Vianna. 

2• dita d ' projecto n. 100, creàito a~ 
terio do imperio. 

2• dita. doa p~Jj ectos na. 150, 136, 120, 121. 
cr~ditos ao miniaterío d:~. agricllltura. 

2• dita. do proj~cto n. iSS, credito ao minis
terio do imperio. 

Disca•são unica da ewend~ do senado no 
projecto n. 175 de 1882. 

1~ discussão do projecto n. 142 de 1882, 
elevando os amolumen tos da. miaericordi:l de 
s~ntos . 

ta di ta. do projccto n. 122 do 1882, i senção 
de diroitos J>&rá os &Jlparclhos destinados tao 
serviço de limp!!za da cidade. 

Com parecem fóra d • hora reg-imen~~l, o• 
Sra.: Cameiro da Cunha, Abelardo de Brito, . 
Barito doGaahy, F. Belizario,Maciel, AlmQida 
Nogu·,ira, Fehcio dos Santos, Francisco Sodré, 
Mnnoel Port•lb, Zoma, Costa Piu lo, Ruy Bar
boza., Diana, Vaz dJ Mol!o, Silva. l\Iafra, Fer
nandes da Oliveira, Duqq&-Jistrad.:L Tei:l:eira, 
Amaro Bezot·ra, Geminiano, Souza Ca.·valho, 
Paul11 o Soazo., Parei r~ da. Silva, T. Henriquco, 
Carloa Affonso, Ferreira de !\loura, Augusto 
Fleury a Felisbcrto. 

Lev!lnta--se "' se81ilo ás 5 1/4 
Faltam cout causa participnda os Sra.: Bario 

horas da tarde. da Eotoncin, Castello Brauoo, Gen, roso Ma!'
quoe, Gomos d·> Caetro, Joiio Oo.etano, Moreira 
do llllr l'O'<, Saln•ti lR O, Paulino de sou.:l a 
Viannn \'az. 

ACTA 1>.1. 52• IES.I10 DI 31 t>V. AGOSTO OE l882 F~JL~ru sem causa participada os Srs.; Barilo 
de Araç"<:Y· Pereira Cabral e Rodrigues P~i
xoi:!J. Pr~1ideru;ia do S r. Lima Duarte 

SUli:\1.\RfO.-Lcilor> ~. aota.- Expodlonto.-Ro·joorl· 
~euto' d.Go:: Sr• . Ba.rio da. Villa d11 Barra., Soar01.-, C;~. r"· 
v.a.lllo RozBcdo, M:oo.tandoo.-Discu~ll) dos addllivoi 
305 orçtmontos. Di llen r.sos doi Srs. F. Bolis.trio, ~lar

tiro Fr:1neisca. J'osé Ma.riaDM, ~\ ITons C) P onna, Rodol
pho Dant:u, Ruy Darbosa.1 Duque Estrada. TcixoJra. , 
Forroir:t. do Uoura {mini!drn 1h1. jll.sUç;.~), FaHei(l dos 
Santos. Rago {Barr.o~ Portcll:t, A. do Síq1,1 t in1. o D(}· 
zorra Ca.Hi.le3.o1i. Euterramu to. - Ordem do dla 
JlarJ. { J o Setembro à!! :1882 . 

A's ii heras; feit..l. a chama®. acbai!t-se pre
senLes, os Srs. Lima Duarte, Ma tta. Machado, 
Ribeiro de Menezes, Le<~poldo Cunha, Basson, 
Martim Francisco, Mont\ndon, Prado Pjmen
tel, Barão d& Leopoldina, Mart.im Fra ncisco 
Jnnior, Manoel Carlos, ,lqvencio Alveo, Cruz, 

E' lida,posta em di ·c11ssão e approva.da a acta 
d .. sessão de 30 d_e Agosto corrente . · 

O Sr. Barão da VUia. da 
Barra (pa~a uma e"plicaç<Zo) toma _a pala• 
vra tão ~&mente para pedir ao St·. presidente que 
se digne mandar põr sobre a mesa a.s notas · 
t~chygraphicas de· seu disa~rso , publicado 
hontem , afim de desma>carar a calumnia, 
que hoje .se lhe levanta, dG ter cortocjo apartes 
desse discurso. Como. tem eonsciencia de_ que 
não supprimiu nenhum ap~Ite, f~z a S. E:z:. 
este pedido, para que de uma vez para sempre 
fique, coino j ó. disse, desmascaradn tal calum
nia. (1tf uito be:m-) 

O SR. PR'I.RlDENTE,....., O pedido de V. Ex. 
será atll!ndido. 
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O SR- i • S~cRl!T~R!o d:i conta do s~guinte 

EXPED18NTE 

Roq u~rimentos : 

De Maria ·Carolina Rosa. .de Drumond, viu v~ 
do m":iot· de Cll;renheir~; Ant >n:o Pedro Mon
teiro da Drumon~. p edin<lo s 1ja-lhe.concedidn 
a pens:.O quo. ora pe, cebe, a con~, d~ dnl\ do 
falleci1nemto de sea rn 1riu.o . - A' c1mmis~lio 
de pens1)os e ol"lhnndos. 

De P irmiana Rollmno do> Anjos, yio:ra do 
c'o.?i tão Gnstavo Jo:;c Xavier do> Anjo3, pedindo 
ser rebvada. da resti tu 'çii~ d.1s quantia s que· 
r.Jeebea peln cons:g-nação que lhe d ·Ji<ar.\ seu 
;narido qu tndo p3.r ü u p .ra n c l m;nn ha do Uru
guay e.n 186.!. -A' c>nuni.,lio d' fa•enda. . 

Dos g u·LI'las da escol>< polyt,chnic~. pedindo 
augmento em sous yêncimantoa. -A.' C?m
míssão de pcnsõe; e ordenado1. 

E' l ido e vni n imprimir o s~golinte 

1882. - N. 213 

A$ 'Co:>mmi•sões :·eunida.s de comwérciu, in
du~trià e ><rte• e de obras publica.•, ao q_uaea 
foi incumbido o exame do p1·ojecto n. 17 do$ 
Srs. deputado$ Bar~o de Canináé e Alvaro Ca
minha Tavares da Silva,· para o m3lb.oramento 
do porto da. l"ortnlcz~, cll-pit >l d~ provi.ncia. do 
Ceara, mediante garantia de juros .do 5 •/o .ao 
capital que for effectivameute empregado nas 
obras, e da proposta dos Barli:o da [biapaba, 
engenheiro C.u-lo• Alb!rto Mor•iug e bacb111·el 
João Franklin de Alencar Lima parll, mediante 
cerLoa f"vores, fazerJm a revisito dos oatudos 
existentes acercn do mesmo por to e formula
rem u m plano que, approvado polo goveo•no, aajn 
po•to em e~eeuçilo , passam a da~ n r ospoito o 
seu p arecex:, como lhca cumpre. 

Doi infora11ção nnneu, prostnda pélo minis
teria d 1 agricult ura, commercio o obras pu
blica.s ubre o. propo•t. de que se Lr~ta, vê-se, 
que o porto da Fortnl97.a tem sido jà ou minado 
e estudad~ por di\'eraoa anganhe:ros, o por ul· 
limo o foi pelos engenheiros John Ha.wksh:nv 
e Milnor Roberl8, especiillistas em trab&lb.os 
hydr11.1ilioos, oa q u~ea d&tt>m suà opin iilo om 
relatorios apresenta-los ao governo imperial. 
E que , · si até hoje n tda s l tem resolvido 
por • parte dell~, a 1~azã:o procede d q não lh. ' 
ter aido concedida a m~~tna aut0ri•açã~ l es-i.s-
lativa. · 

Entretanto, im.:Jossivel é. desconhe'cer :\ ne
cessidad e de melhorar :.quelle porto, onde o 
embarque e deSGJllUlU'~U~ dos pass~gelrO$ Ofi'&
l'ee~m. constantes pe.~1.goi, a s. carga e a des
car ga das mercadorias se operam de modo al
tamente inconveniente, com desvantag.ena no
totiu para o eommereio. 

Autorizar, po:-hnto, " ·o,.ccu.ção do cortns 
. obras, que obviem os inconveniente$ reconh e
cidos do porto da. Fortaleza, de fórma que o 
embarque e o desemba,qu~ se cffectuem ao abri
go de perigo«~, e a car3l' e descarga dM mer-

· c~dorias t~nmm lo!!ar sem t·iscos pa!'1 o com
mereio ; procurar àínda qu~ a solução do pro· 
blemo s0ja alçançada cuw o menor onus possil•el 
!>ara o_ Estado, eis o fim qua se propu:eram as 
comonssõea·. 

Purn nlto considemr t"ltos projectos o1fere
cidu• para o melhoramento do porto ~a For
tal eza. mesmo porqaé qu<~si todo• clles oe 
aproximam dos apres~ntalos pelos engenhei
ros Hawksh :1w e Roberts, quer quanto á> ob:,\s 
prOpll1tas e seus d at ' lhe, , 'luer quan to no or
çamenb <la despeza, aendo esse• dou• ulLimo• 
engenheiros de reconhecida compo. tencia na 
ID3Ie~ia de que se t r.l ta, por is,o que s~o g e
ralmente considerados como <lmi nentes esp:'Cia
ll»La.s c1u ubr-Jt::S hydraulicas, a.=; commissõJs se 
limitam a tomar em consider,.çih os pl<~IWI por 
cllos apresen~'ldos. paro. chega nm a uma con
clusão, 'ltlnnto às ~bras, qua entendem devem 
ser posba em execuçã~ naq_uelle poo· t~ e ao modo 
do rea.l iznl-" no in ~or0:ssc go..u.L. · 

O en genheiro H11wkshaw propoz fo= cón~ 
struido interio:mente ao recife um qu e bra-mar 
de 770 metro.• de c:<tensão, ligado à praia por 
um viadueto aber to d ' carea. de 250 metros 
sobrJ estacas de pu~fuso , sendo o q uabra-mar 
construilo de modo a servir de cáes, ao long-o 
do quÜ oe IÍavi03 pudessem atraeM e des~ar
r~g..- . 

Sobre o có.G• davio. ""'' a>se<~tada uma linha 
de t!'ilho• com desvios, sendo o orçamento 
di despezo. de ~ 2ZO.Ol0 ou proximamente 
2 .000:0 JO~ ao carnbio par. 

O _Projeclo do eng-enhoit·o Ha.,·hhaw pro• 
porciOnn facilitlndes eommerciaes muito impor
tant~s e nece<nari a• naquelle porto. 

O engenheiro · Milnor Hob~rts propõe um 
pl~no mais econ omico, a construcç!lo da am 
qu~bra-m:lr e molhé, quo pe,mitts. segurança G 
oommodid~do de embarque e desembarque e 
accommod~çoos convenientes para o commercio 
acLua\ e mosrno em pro:.imo futuro sem tod:>.via 
oft'croeer o.s fa eilid lldc• que perruilte o systema 
de obras proposto p>!o engenheiro Hawksn:1w. 
Saot orÇAmento, onlretr.nto, ó muito reduzido, 
poie que apon:>S .-tt inge à somraa. de 004:240$, 
dial.ribuido coon a con •trucção de um qucbra
mo.r de 400 metro< de ext>n•io, formado de 
gr~ndos podras toscas, on porto de pedra, e 
parte de bl oeos de cimento, de um molhe de 
ferro aberto. apohdo sobre e;taca.s de narafuzo, 
tendo a pt>rte prineip·t! 200 metros de exLen
slo, dro.zllgons, servi<;o tec!lnico, administ,a
çlto, etc . · 

Comparados os dl>ns pbnos, vê-se que o en
geubeiro Ha...-keh~w propoz um systeo~~a de 
obras par-a ·um seráç.o completO de um porto 
conun9r-eial, ao p~sso que o engenheiro Ro
ber~ tev~> em vista qnasi exclusivamente crear 
n~ e DJieada. da Fort~leza um a eu perficb tran
qnill' o o.tlmà, protegida pelo raciie, tro.n.sfor
mado em quebra-mar, ftcilitando o emb3rq11e e 
d lSGmbat·que, sem maio' a~Lenção a vantag ens 
e commodldades na carga e desco.rga doa na~ios. 
Cons~gu.intom?nte, toda. a pNferencia, en
tendem as commissõe•. de'/e •er p ela adopção . 
do plano do primeiro. 

O que ha.~eria a. opp~r a aetnelha.nte preCe: 
renc ia sel'i& a in,uflicionci , de meio• para 
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realiz~l-o, attenta a cifra da despeza, que elle· Alencar Lima, com n companhia por elles Gt
G:s:ige. ganizada. ou com quem mais vantagens offe-

Ma• de uma esta.tistic• official do Sr. Sebas- recer, ~s obras para. o melhoramento do porto 
tião Sol!.res. a qual se encontra nY relatorio da Fortal~~a, capital da provincia do Ceará, 
apre<entado pelo Sr. senador Pedro Loão Yel- concedendo privileg-io e garantia de jul'OS de 
loso, quando presidente do Ceará. o :mn~ pas..- 6 °/o ao anno, ao cambio par,. sobre o capital ma
sado. ve-se quo é d:ul.o contar com nma renda, ximo de 2.500:0DG$000. 
provinda· de taxas estahele~idas sobre os ge- Art. 2.• A garantia de juros durará iO 
neros de exponação, mercadorias import1das annos e o privilegio até 33 anno•. 
do estrangeiro e por cab~tagem, pedagio, an- Art. 3. • A companhia cobrara a.• seguintes 
~.aragem e armazenagem, na. importan,cia do taxas: 
180.775:182$, tomando-se por base a importa- § 1. o De I & 10 réis por ltilogramma de 
ção e exportação no . e,;:arcicio de 1871-1872, roel'c:>clori~ que emharcar o d~semharcar no 
época em g.uc _foi mediana a producçã? e ~ome- por!o. 
çou a. restrmg1r-s~ o con•umo à a proVIncra. § 2. •> De iOO ~ 150 réis por tonelad;; rnettic;; 

Aq_uelle algarisn:ao de r~ceita se obteve, cal- ne arquea~ã~ dos n:wio•, na. ra.t.ão d~ carga e 
culando em 6 reis a taxa por kilogr:.mma. de descarga qadizel'em. 
al<>-odão, couro, peUes curtidas; em i~ réis pel~ § 3.• A de armazen~gem actualmcntG co
m~sm.o peso de ca.[é, · cêr~, borrach:J., etc.; em brada pelas repa.rtiçiíes fisca.es e bem. assim pelo 
2 réis por kilogramma de h crvas, ossos, e~<.:.; •erviç~ de capato.úo, o qual fic~rá a cargo da 
em 10 reis polo mo,Ino p ~s) de mel'e:ulorias es- companhia. · 
tra.ngei!·as, cuja taxa é calculada em meio § 4. o De pedllgio a razão de 500 ~éis pn~ 
real; em 75() reis pO!' ·c:>da viagem p~)a ponte; pessoa,' que embarcar úU desembarcar ps]a pon• 
ancoragem de navios (le longo curs' ·R razão de te, e:xceptuadas as mo.únha.g-ons: e emp~eg~dos 
150 réis pot· tonelada e d~ 100 réis :pela de na- da alfandeg-a e ()atros em serviço publico. 
vios de c.\bOtagem. . Art. 4..• No fhn dopra•o do privilegio, as 

Todas e os as ta:<:as são inferiores ás que l'esam obNs, rnatorial, predios e accessorio l )iassarão 
aetualment~ so~,r~ o CO!!lmet•eio e por cons3• ao dominio do Estado, ~m pel'faito cs l:ado de 
guinte vai este m~lhot·a~ de condições a t'dos conoet·va.qào _e independontc de qualquer in-
os respo~to., po· isso que passando" pagar me- demniz•ção. · . . 
nos do que p~ga vai gozar de· Vàn~agens e _fa- Art. 5.• O govôrno poderá. desapropriar as 
cilid~go~ na ca<:g:J: e descarga dls m3rcador1~s, I ob,t•as do porto, uma vez que e~la~ es~ej~m ter
e noar hvre dOS riSCOS, que Cil~re a toh O ffi()· mm:tdlls, cho.m.a!ldO-i!.S àO dcmlll.IO p11bhco, pa
~ento. Com efl'eito, não podem.sel'.mais cres- gando em dinheiro ou titulas da dil'ida publica 
c1das as da~pezas a. que org, eata SllJeito o com~ 0 capital empregado, calcahulo no JUl'O da 
mercio com o actual syo;tema de c~rregar e des- garantiA. 
cs.rrego.r os na.rios. Uma. sa.cca de alg?~ão do Sala das co1nmissões tia camar;l. dos deputados, 
peso de_ 60 kilog-~amllllls paga. 360 l'qls pela 27 do Agosto do 1882.-7. Pon~p<Ju • ..;.F'e!icio 
C?nducçao da pra._;a para bor~o, com gra.nde dos Stttlto<.-Bm·rro do a,.~hy.-.-F. Betisw·ia. 
riSCO de depreeta~ao lJeh avarta CjllO pOsia Sof· -Soaras. 
frer e ag-g-r .. ,.,,do ~q11elle oous com uma t>e•udn 
taxa. de s eg:lt1n, <iu.a.ndo elle é possiv.;~. 

Julgando as commissõo.~ a rend:~ üe 
180:775$032 s~fli:ient·J par.1 permlttir a exe
cução do melhor :monto do p:~r!o d. , F~t·ta.le1.1 1 

. se_~u~do o pln.no Haw!ishnw, medi:lnt !ga:antin. 
de jut·os d ·' 6 •lo a3 ""l>itnl ern~regl\do na.s 
obras, olferecem ~ considoraçio d<~. c~Ulot•a o so• 
guinto pro,iacto. em Bullstiluiç~o 1\0 al'resent:-.do 
p~los s~s.deputn.~os Bnrfi.o de Canindó'o Alvaro 
Caminha Tnvareg dn Silva, no 'lu,l, nlém de 
uão ftxar-$e o eD.pital garD.n ~ido, nom um:1 eon· 
dição s ~ prascreve p~ra a concessão do pri vi· 
1egio. · · 

No pMjeeto ,!f,ee!do e formulado em vista da 
proposla dos Bat·ão de Ih ia ?aba, engenheiro 
Carlos Alberto Morsing B bacharel João Frall
klin d: Alencar Lill'a se .. inclue igualmente a 
C)nstrueção de um~ alf111dega, e por i•so entre 
as taxas e;tabelecid~s para a receita do serviço 
d~ porto estão comprehendida.s as de armazena
gem e·capataú:J. ora cobradas pala alfandega.. 

PII.OJECrO DE I.El 

A assemhléa. geral leghhti vilo res~lve ' 
Art. i. o E' autori7.ado o governo a contratar 

com o Barão de lbiap1ba, engenheiro Carlos 
Alberto :Mol'Sing e bacharel João Franldin. de 

O SL•. Soa.1.•er5< obtendo a polnvt·n polo. 
orJ0111 di~ qu 'n nssumblón lcg-ishtivn. cio.. sua 
pa•ovinoin ineum\Jiu-o de :>f>l'O~BnttJ.l' n Mrnara 
do' Srd. u~putados Q!U3 I'Oproaen ta\l~o. quo tern 
a honra do onvi11r A mes~, ttfitll do a·Jr L&m11da. 
n11. dovidn conaid·Jrnçn(). 

Achr.ndo-ao nn. tribunn, nproveitn à opportll
nidu.de plr~ pedir n.o Sr. pt•csidente · que lhe 
pertnitta f•zet• umn rocbm~lio :. respeito de um 
1:equa~iru~nto, quo np~oeonto~ ctn i9 de Abril, 
solicitando do minist~t·io d>. agriealtura infor
m·,~ões a resp~ito do se:·viço postal em saa pro
vincia. Ess ts informações Até a presente do. ta. 
niio.foram dadas. 

São innumera.s aa qu ei:!:a:3, que. alli se ou"Yem 
conti·a. o serviço postal, ·r1ue e pessimamente 
feito Aind& h" pouco n administr>ção dos cor-. 
reio• de Minas mandou:. por em praça o tran
sporte de m11las· entre S. João D' El-Rei e Ta
mandui, e dias depoi• mandou ~uspende1• essa 
pra~.a. ·não se sabendo a razão por que. 

Portmto pede a S. _Ex. que se ~igne engu· 
da secretar!"' da agr1cultura as 1nformações, · 
C[UC por esta camara foram •olicitad,. h._ :mais 
d.e seis m.e~e·.s. 

O SR. PuslDEXTZ :-Serà attendida :t recla
mação do nobn deputl\do. 
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Yêrn ã mesa os seg uintes documentos: 
Ouro Preto.- Secretaria da assemblea le

gislativa provincial de :\1ina.s Geraes aos 26 de 
Agosto de l882. 

lllm. e Exm. Sr.- Rogo a V. E:s:. se digM 
fazer ch3g-a.~· ao sou destino, a inclus::.. repre
aenta.ção qae neab. data di ri~~ eRt, ass~m
bléa :i. e:>ms.ra dos Srs. deputa® relatiY:> :i fha· 
ção dos limites conlrover<idos entre esl:l e a 
p rovíncia da Goyaz. • 

Deua guarde a V. Ex.- Illm. o lhm. Sr. 
i • se~retario da camaro. dos Srs. deput:>dos.
Gusta"o J ostf da S il" a Pent>a, i • secretario. 

lllms. e Exms. Srs. presid ente e m:ds 
membros da camara dos Srs. depul:l.dos. 

A assembléa, legisletiva. provincial de Minas 
no intuito do zêlar como lho cumpre, os altos 
interes3.ts J~ p~oYinci:l e no eml'lenho, do uma. 
vez _p;'lr:J. seqlpr~ v~r cortados os confiictos q ue 
a prolongação da pendencia põe! e levan lar. vem 
aolicita.r a e••~ uugu.~ ta a.ssembléo., que, com a 
"dedicação que coll.sa.g·L·a aos· no~·oâos publicos; 
se cmponho por.~ que na·presen te sessão posB:t 
discuti r e :>final votar o p rojocto n• 150 d'3 17 
de. Agosto de f8ôl. relativo à fixação dos li
mites contt·ovcrtidos ec.tre esta p!'Ovincia c a de 
Goyaz. 

Sendo 'h mo.nifest' u t i lidado a. solução dest:. 
qn~stão , á. vis~dosa.flos in wressesque sua per
manenci:\ all:)cta., e dos conllictos de que l'óde 

' ser a causv., confi:~ esta asscmblóa quo solu~i!o 
prompta e immediata tsc dará, e em nonto dn. 
p t•ovinch• rund:! ~l essa. aug usL't nssembléa. · Gs 
mais sincero• :>.gt-adeci:nento• 5Í for a! tendida a 
representa~.ão r;ue lhe dirige. 

Deus gu:o.t·de :\ -vv. EE:s:.- Pnço d:~.·assaln
blea. legi.laLiva pravinc!al de ?IHnas Gero e• aos 
26 de Agosto de 1882.- O presidc :~ !e, Manoel 
Joaqui1n ele L~mos.-Gustavo Jose da Situa 
Penna, i • secretario .- Padre 'ficnancio Ri· 
ueir.o de Agui,~· . Cafl!. 

O S1.•. Ca.r'Valho Rezende :
. Começo por agradecer á can>ara a urgenei~> 
que hontem me fo i renovada, compronle!tendo
me n niio e"cedcr o pra2o que me hnpuz. 

E' impot•ta.nt9 o nssumpto de (tUG vou occu~ 
p!ir·mG ; Oll\'olve 03 creditas do p~rl:uno!lto, e 
por isso nnimo-rne a cont:uo c •m a uttenç!to 
do.• meus illustres eolleg:u;. 

V. E1<., Sr. presidente, o a camara h:io de 
recorda.r-se da que nt sessão de 2\! deste mcz, 
discutindo a receitl> geral do imperio. o nobt·e 
deputado pelo 2• dislricto d9 MinM Ge;·ae .. , o 
Sr .. Dr. C:lndido de Olive.ira, allu~in ao trecho 
de uma fel icitação do Club A.bolicionis ~a do 
Recife, dirigida ao Sr. presidente do conselho, 
e que, s.ob a epigraphe I nformaç rJes e {«c 'os 
di•o~sos, Sllohira publicada no Dia>·io Of!icial 
daqnelle mes mo dia.. · 

Esse trecho encerra uma. gráve injuria; não 
sõ em r elação á. actual maioria, mas em .re
lação á ca1nara. transactll (apoiados) ; c por 
is;o ou csperavaqueo Diat·ioO!ficial se apres· 
sasse a. dar as necess:>.ri:>.S explicaçõ~. 

.Até hoje, porém, ainda não al:lpareceu ru.
quella !<ilha uma só palavra" respeito; é a razãe> 

porq11o me resolvi a pedir informaçõe.l ao go
verno. 

Di_z esse trech~: < O minister lo a que V. ~:S. 
pr ostde tem mats urgentes medidas " tom:u
que ess:lll ester>i• disoussões de um ·p:lt'lamen
tar_is•no ~em vresligi'l e pt·om~to a tudo q.!Q 
qu1zer V. Ex., como o que qu1zeram us seus 
l\ntec~~ssurcs.~ 

O Sa. C.\Núo: - Oest t1·op (t»·t ! 
O Sa. So.\.nEs;-B· ~um leviandade. 
O Sn. E~cit .. UiXO LL~ T.cuxH: - Leviandade 

foi lllal\di>r publicat· i s;o no Diario O {fi ciat. 

O Sn. So.uu:~:- E' vcrd ,\d~ ; a . b~iande.dc 
de quem m:~.ndou pnblicat· ainda é makr. 

(C,·u.;nm -.rm m.1.titn~ otLtr~s atUtrtrJ.s; â S t· . 
p>'l!si<lente r3cla ma attenção .) 

O Sn. CAR.n.r.HO R.l!:zz:n>'z:-.ot leitura deste 
trecho mostl'á clara me•• te que o Cltcb abolieio
nis'a. do R.ec.i(o · n!lo refer::-se, nem s~ pódo 
roforn:no pai·t1do conset·vador: pr.irneiro, pol'que 
na lcgiSlatut•;t p~ss~d~ esse P>rtido não teva 
nesta cas~ um _.~ó rept·esc.ntal! to ; segundo, 
p9rque nesta legtslaturu a opposu;ão conserva~ 
dora. Lem votado sempre contra o govt3rno em 
mater.ia.s políticas, e mesmo em ma.terias acfcHi ... 
nistc·atil'as qua.si nunca o tem acompanhado, 
vo~ando por s na; emend:>s, r eduzindo ~s des· 
peza~, e1u o.ndas <iUC n::. qu:" i to talidade tem. 
s ido rejeitadas. · 

..A icj1tr i:t., p:)l•tao to , c~ha t:'tn cheio sobre n. 
illusLre maioria. 

A fel icitação Lli dirigid .. :lO nobr.l prcsi~euto 
-do conselho. Não !'O~ ia, pois, chogar ao Diario 
O fficial sem pnss~r pelas mãos de S. Ex. 

O SI\. E~Cl\Al>XO~ L~ T.wxAY :-!.Lo prov;; 
que S. E:<. níi.o luu a f;licita~:lo. 

O S11. C.\1\\'.-\LHO lt&<E:<OZ: -Não ó de CI'Cr 
'Jua, em :u;smnpto tão melindroso. S. E)( , 
m.mtlasso p ublicat· a fclicit .oçií.J sem ~ htwer 
pl'in1oiro lítio. 

O Sn. J. Pa:NUlO : - Pro,·nlm·mto n:io leu ; 
si a (.-:sse n:W te,in cons"ntido nn pnlJl icn~iio • 

o s.a. Escn.lG:iOLr.l! TAU:\.l r : - li!M a ill· 
judo ~:\1\iu em lo~tt"Uo re<londs.. 

O Sn. CAn·•.tr.uo l~'~'E>WE :,-0 prcccdimcllto 
du nobrll p!•e<id~nto do co~s~ lho ti tanto mais 
p.rn ccns urAr-so '1"-l\nto ~ c~rlo quo a folici
tnçiío \'Crsa sobre uru assum~·t? g r:we, 'flU in· 
ler~na :1. todos o• I.J~azileil•o3 c que não póde 
servir do hnndnirn dos te :lU daq ttolle podido. 
(Apaia~los .) 

E;nlre nós não h nm l!Q bt·112:ileiro qu~ não 
üç' a~dentes \'Otos p~ra. ver extin cto um cancro 
que tem sido ~ cauoa principal do nosso a~razo 
(apoia'•os), e cujas .fQneatas consoquoncins huo 
de fazer-•e sentir muitos annos ninh depois da 
extincção . (Apoiados. ) · 

Seja, porém, dito em a.bono da verdade : no 
Braz i! os maiares cmaneip1dorc• são justlm&nle 
os prop1·ietat•ios do c.• cravos, $[0 aquclles q 11e 
não agitam irnp••udentecneil.te a opinião. 

Nost1 me.illl.'< cas:~. temls colleg,\a qu~ di
zendo-se eieravahisb.s, nl!o possuem entretanto 
a.m só C<lptivo, 'h;;v~nd.o lib~rttdo oc· quo po•-
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auiam sem 8o meD.or iÚdemnisaç:io, s::em. o m~is 
leve onus para os beneficiados. (Apoiados.) 

Rospon~endo no nobre presidente d~ eonse
lb.o, quando "'JUÍ se nos apresentou pela pri
meira vez, o distincto chefe da oppoaição con
servadora proferiu algum~s palAvras que revo
l«w que elle jã foi govemo e sabe o que é ser 
goyerno. · 

Em as3mnpto -co:uo o d(). r1emento servil 
nenhum ministro tem o direito de agHal..a sem 
~ue immediatamente indique o remedio, a so
luçlu. (Apoiados.) 

E de feilo assim é. 
Na solução do temeroso proble:na ha alguma 

co>tsa q11e importll. tanto ou mais 'tue a queslão 
econo:nica : é a q1;1esti\o sociaL Precipltado o 
desf,cho, o qu~ será. da viàa, da liberdade e da 
propria hon•·ada famili3. brazileira 1 (Apoiarlos; 
mteitoúem.") 

O Sl'. p:esiJeut!} do con.~elho entretanto, 
para satisfuz.~r nma vaidade que não sei como 
qWJ.lifica•·, não h~sitou e:u manda• correr 
mundo 11 folicitaçii:o, qu.c é umo. .t.ffroanta. dCàOOlll

mun.ll aos seus amigos pol\ticos nesta casá. 
(Apoiados.) 

O Sa. J.PENIDo:-Façajustiçl ao Sr. presi· 
dente do conselho, S. Ex. niTo leu. 

O Sa. S oAR:ES : - Pois devia ter lido. Como 
ê q 11e .manda publicar sem ler um documento 
daquella. ordem? 

(B" outros apa.rtes ; o Sr. presidente re• 
clam<t attenç<io.) 

O Sa. CAE.YA.LHO Rzn:xnz: -Por este c'à
minho, senhore~, onde iremos parar 1 Onde 
essas bõas nonn>s q•1e devem reger as r~la.ções 
entre o parlamento e o poder e~ecutivo ~ Onde 
o p~incipio d~ au to~idnde, que é o primeiro 
elem~nto de vida de um governo digno deste 
nome'! (Apoiados,) 

Ho11telll era u:n e~-ministro d~ corôa que 
vinh~ di: e r á um:~. cama r a unanimemente com
posta de co-religionarios : soi~ a ca.mara dos 
servis. Hojo é uma ~ssocisçO:o emancipadora 
que atirn sobre os representantes da nação o 
lal>éo de um p3.Tlamentarismo aam prestigio a 
prompto a quanto q ueira.m os minio~os; am~
:n.hã o que ser3.1 (Apoía4os e apartes.) 

Nesta cns t t 1lvez não haja um só depo.tado 
que reconheça mais do que cu a necessidade 
de partidos fortes e bem a <-regimentados (apoia
dos), condição indispensavel· para a boa di
rccÇão dos negocio• publico.~; nesta. éasílo talvez 
não haja. quem lamente mais do que eu essas 
divergeneias qu ' surgem no s )io do• p!l.!'tidos, 
e qu' tanto ci>ncorr em para enfraqua ·el-os, po
denlo sómente ser just1ficadas em certas e de
terminadas eireurnstancias. 

Pois bem ; si o chefe o mais prestimoso do 
meu partido, si o meu maior amigo procedesse 
como acaba de proeedec o Sr. Visconde de Pa
r~naguà, si não repelli&se, como lhe cuz:np1•ia, 
um doc11mento da. ordem do que estou analy
sanão, deebro li camara qua seria o primeiro a 
Tir da trib11ua protestar, pedindo-lhe severa• 
contas do ac11 procedimonta. (Apoiado•; 1"uit<1 
I'Mm, muito bem.) 

O amor á discijllina, á dedicação aos amigos 
tem um limite natural: a dignid1de pesso•l, 
a. dígnidad~ da corporal)iie a q 11e p~rteneelllos. 
(Apoiados; ntuito ben.-, muito bem.) ' 

Provocando celas cxpiicações, Sr. presidellte, 
jtllgo prestar um bom s>rviço à illustre maioria 
o ao governo, eoncorrenilo para '1 ue não .haja 3. 
menor q ueb1·a dessa im·ej?Yel harmoni" que 
reina entt~ elles e de que aindo. ha. poucos diaa 
teve ~ camara ·UJ la prova aloque~ te na votação· 
da receito. g-e:al do 1m per i o. 

Tenho conclQtdo. (ilitúto &em; muito bem. 

V elll ó. mesa, ci apoiado, posto e oi. disous>ão, 
e adiado por hovór pe~ido a palavra o Sr. J. 
Penido, o seguinte 

Rc~ue>"imcnto 

" Re1ueiro que o governo, por inti::rm~dio 
do min.isterío dn. fa.zencb. info-rmo: 

i. • Se :.utorizou o Diario O lficial 8. publicar 
a. felicit.ação dirigida. ao Sr. presitlcnte do con
selho pelo Club Abolicionista da Re~i(e ear 
20 de J nlho ultimo ; -

2.• Qqal a resposta do governo a essa felici-
t~ção. 

S. R. Sola das sessões, 31 de Agosto de 1882. 
C~.trvaUto Rezende. ;, 

O Sr. Montandou; - Sr. pre•i
dente, pedi a palavra para offerecer à conside
ração da camara um requerimento em que peço 
certas informações ao governo sobre varias as-
sumptos. · 

Desde jà. deelaro que o meu pecli<i.o de infor
m,çães tem por :fim unieawenle nt~endcr a in
teresses momentosos da minha provineia , e por. 
fórroa. alguma v~i nelle a mínima cenoura ao 
governo. 

E' quasi costume nesta cosa ficarem ind~fi
nidam' nle · ndindos raql.terimenlos d~sto ordem, 
por haver sem~t·e nlgum Sr. de pu tado que peç& 
a pal~vra; cntl·etanto, espero que este poderá. 
p:~.ssar sem discllssão, porque ver.•a sabre mata
ria inteiramente alheia á politica. 

Em uma. das sessões pa89adas, Sr. presidente, 
pedi algumas informações no governo r~lativs.
men~e a terreno~ publico• dados em uao-fruc~ 
a indios e:s:istentes entre o. provineh de Minas 
e a de Goyoz; entrotanto, nessa occn$iito m011-
tl·Ci que ne8s~s teri.'Snos j li poucos indica 
ha.Yia, e estes mesmO'! não a.ldeados, e que por
tantó, tornando.ae ellQB. devolutas segtmdo as 
leis, qu.-o reg!!tn A ma.tcroin, serviam unicamente 
como . moveis de desordens e perturbações pu
blicas, e que o melhor alvitre que o governo 
poderi"' tomnr s )ria a de ma reação desses mes
mos terranos e a sua distribuição em hasta 
publica po~ todos 2qoelles que os pretendessem, 
salvo> os diraitos dos que têm o. seu favor 
legitim~ pcopriedade. · . 

Pelo nobr J ministro· da. agricultura foram 
solicitadas info~m.a~lSes a.o presidente de Mino.s. 

Consta-me que essas já. se acham na sec~eta
ria da. agricúltu"a e procarando consta.ntement"e 
no .Oiario Q fficial, nenhum ao to observo a re
speit.o da medida tão urgentelllente aolicitada 
deata t~ibun~. 
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~ão quero :so.:)ôr que o nobre tninistro d;~. . pela. qual se po:ssa, ao rn~nos provisorbmente 
ag~tcaltura. rlerxa~se de pres~r a devid~ eonsi- ~ pOr-se ern vigo1· o regulamento, e o unico mei~ 
dotação a uma reelo~1aç~0 fe1tn desta tnbuna 6 I que encontro_s;ria urna ~ova proposta da. actual 
fun~a.men_Wla. com t~o bo's razõe>. ~·:nar~ mu;uc;pal da corte, Ct>lcada. aoke as 

Não e:sap ~;ar for'!"' al.;uma q?e se tome:n julea~ 3'-Pres, ntadas pela commissão de eaooaras 
.. todas a.s modt~a.s t;tdt.cadas por mim_ de.sta t_r1- n'lun~CI~e.s, paL.l. s~r o~ferecida i appr-ovaçio 

buna 6 que n..<a so !Do!hor eonsultaL'Iam ~s m- ; proviS1rla do governo ate que na sossãe futura, 
teressesdos ~ou~o>Indtos ~~lu~lmente e:<•sten- I quando nos reunirmos, votemos definiti,a
tes, e os du-en,Js adquu·1dos, m tS tambem •

1 

mente. 
lJ.~ça.riam ::\~ bs.ses. de um~ colonia. de menores; A iuJJÜ!tencia. que fa\'.O soUro ·esta ponto ·não 
_en ~e~nto St C?ntm~ttL~ o esb.do d~ eous1s que vor$& unicamente sobre uma necessid-tde mo
me ~Ol"' com.mumeado em um~ carta que recebi, mrlntanca, pol·que nestes longos mezes .que t ~;m 
"Ol@ ~~.-e te~po teremos de bme':tar des~rdens de deco~rer alé qu·' a camara tome uma deci•ão 
que v,r.ladeaa.uente nos coHoc_arao em dtfi.oul- a· respmto da prêpaota que lhe é otf recida, 
~ades naqnelle< lagares. Po;• tsso, p>ÇO amei• gl'and>s prcjui~os teria de recahir sobre os 
~:~~~~9~€1_1!0 a,o governo que tome aS neces- fotnecedor~s, não SÓ di\ minha provincia cornO 

P .ondenclas. _ da provmc1a de G •ya z. R' verhda que aqui 
a Aruout; a. pa_l'te do m>u requc~lmeJ\b _ref~re:;c •e quiz como •. 1ue dis~rahir a attonção da ea-

_u po~to uuporta.nle q?-e dlz _rGspet~G a vta- ma.rn. com 0 çclcbre ne-~ocio da. peaa,...em. 
çao puhhca. U.n dos r1oS ma1s ULOl'tantes . ~ " 
e r.;conhecido au:rilia.r da viação f,jr,·ea, é, por :n.t·n. mnn n gr~ndc ~qucst!io :n~o r;et..:l· n :c. pa-
sern ~uvido, 0 Rio Grande, que b~nha 8"''"-nda ~~.,em, porque nao _aft~~ta cm.tão alto gr.:u os 
e>:tensão d~ minh:l proviuci~. mtercsses d_a pt·ovmcn de. 111Lnas ~o mo ~s a.~-

Este rio estâ reconhecido como llJ!.Ve"'avol 0 mas, os. me•os. o os recursos dos Lmplacav~ls 
prest.a-s 3 a p::!rfeita·nave()'ação em um·to dist~n- monopoh~t.as ; entretanto~ tra tand-o-se va~ue: 
cia. approúmada a 20J kibmetrvs ate "' Ca- ve•e~ da .n:esma nesta cam~ra como que se pl
cboaira. da Booaina .• J:i foi examinado ['OI" mais gou 1_mph ·1\a~ente quedecid1~ este assumpto, 
de um ong~nhoiro. ji !oi sond;do, e 0 volu:no estarta. dec1d1d1 toda a que~tao, q_uando ella 
das suas a;;-uas medido, preo.do-se a. outros pontos 1mportantes e !!ue 

Pot• um projecto votll.do por est~camara. ~st:\ podem p•·om~la soluçilo. E p~ra que se ~oJa o 
trecho do Rio Grande· tem de ser a. proveitado mtc~esse av,clente que h a para u adop çao das 
paro a vbção ferrao. que tcr6. de ligo.'' este medtdas propostas pelo r~gulamento, b~sta men
cõr~e i provincia de Goy:1z :na margem do rio cw::-ar que a demora tnlv_éz de un~ sets mezes 
Par.mabyba. Entrehnto suas mat•gens acham- tera de trazer r;;a.veo mconvcmcntes, como 
se d)~ast:J.das pelüa córtes doa matos de modo m~stro pelas segum:es razões. . 
que s1 o governo n~o toma.r promptas providen- O m•bdouro pubhco acha-se collocado uo.!c~
~ias,não passaremo• muitos .an nos sem que ve- mentJ a. qua.lro m~tros acima do nivel do rn&l' e 
Ja.mos pnl'dido completamente todo es>e trecho t~rn M suas gal.ews dOI!$ metros abatxo ,de .seu 
nayegwel e em f~turo muito proximo quando ntvel, da manoLta 'iue na preama~ perlOd~ca
qmz >rmos aprove't ~~ essa navegaçà<l, por falta mente toclos, os resLduos e ~ater1as putr1das 
talvez de umD. rnodid~ que não ó difficil tomar- refluem para as mesm~s galerias e torna.r-se-ão 
se, teremos de dos~end~r centenas de contos verdadeirJs fontes demiasmas, quJ hão de pro
para eatt·eit:.J• o c~nal desse rio que hoje ~e duzir "infallive_l~e~te. febres ~e máo caraccer 
alarga de dia em dia. que se tra.n>Tillthrao apopulaçao da côrte. 

Os eug-enheü·o.~. qu~ examinaram este t 1·ecbo Por isso não quero ser ca.ssandra, não quoro 
rlo Rin Grande reclamar"m éontra essa des- ser propb.eta de más novas ; ma• posso asse
truição de rndtas e entretanto essa· reclama- varar que o.as condições em que se acha o ma
ção te.m pass1do inteiramente dispe~cebida: t~úouro, •i nã? se t·•marem ~syrovidencias exi-

Pm· 1$&~ p:ço ao gove"nQ que pondo em 0 ,e- g;d~s pol~ proJecto da ~omm'.:'"o de c1m~ras mu
cução.~ loig<:>~al que diz ,.espoito o,conservo.çlio lllCLp~es com _a. conllnU1çao dos calores, na 
dos rLOs navega.veis, mais ou menos tome as estaçao a~ropr,ada: teremos de lamentar m1les, 
pro~·idendas qt;e em sua sab3doria julgar con- que podertamos entar. 
veDientes e ndequad1s afim de se impedir o Pot isso, e afim de que não se attribua n fa.lta 
córte de m"deims p~lo m no• a uma disto,:~ein de udvcrtencio,, rapoth·ei que aa medidas pro
de 20 metros da margem des•e ri&. post~s pela commissiio de carnaras munici~aes 

Outro ponto sobr~ que pretendia voltar é 1i não t~m por fim sóm~nte beo.eficiar o mineiro 
respeito da questão, jã muitas vezes deb3tida, ou o goyano, DGlll bweficiar o fornecimento 
do fornecim~nto de gado a esttcõrte. dost1 genero de primeira nccessidad1 ao muni-

.Esta, questão foi r!Gnamonte e;tudada. A com- cipio <la e.Mte; te:n por fim tambem attender 
m1ssão de ca.maras municipaes empregou longo á. saude publica. qu~ està seri&mente ameaçada. 
tem;JO em ventilal-a sobre todas as suas faces e H,. ainda uma outra questão. ''a mudança do 
julg-\ ter ~present:ido um trabalho menos defei- matadouro de S. Cbristovão para. Santa Ct·uz, 
tuoso, qae poderli ocrvir de base eornplcta para teve-s~ em :vista n[o sómente remonl' esta fon.te 
as disc11ssões desta camara. . de miDsmas proxima. da cidade , como tamhem 

Entratant·o já c1minbamos par~> o fim da rornecer ao boiadeitõ. terreno sufficiente de 
sessão e é qu 1si certo que. o reguhmento otre- pastag-ens para as suas boiadas. Entretanto 
recido pela commissão d~ camaras municipaes. na~ue:la fu.zenda unicamente pelo resp ·cti.vo 
não pode"i. ser votado nesta sessão. E' nMes- su ·erintenlente s~ rac11ltadoa aos . boiadeiros 
sario pois que se lance mão de alguma m>dida cinco p:~.·~tos, tres dos q11aes r~duzidos a verda-
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deiros charcos ·podres e dous com{-leta.menle 
esgotados. 

·os boiadeiros, qu~ ndo pretendem CJ;tender :tS 
su~t• "boiadas pel.& fazenda p:~ra lhes darem me~ 
lhor pü;to, são ameaça.dos nib só com o se1nes" 
tr~ de sua• boiadas, mas até com prisão. 

Ora, niio podeJJ.do o fornecimento ser feito 
i propol'ção'do dia, é natural que naquelb fa
zenda se aecul!lule•n tres s. eei s ·mil rezes ; e, 
pergunto eu, s~ndo o comsumo dia.rio, .termo 
mêdi.o, d ·} 300 rezes, que carne poderá. s~r for
necida á =pital, de tro~s plstos de charcos 
-poch•es o de dous compl~tamcnte exha••ridos 1 
E que h~ro poderá. t~r o fornecedor. detendo 
suas rez~s uo cercado . 10 e 15 dias? Já. se vê· 
que desde que o ma.t.adouro se mudou para a 
ii•onda de s~nta. Cruz, dovcr•se·ia. faculta.r 
toda a extensão da fazenda p1ra goso dos boia
deiros; ji não digo que se !1cult-.tsse gratuita
mente, lll~s com mna peqnenA indemnização 
o·u •·etribuis:ão e não çum ·"' •·etribuiçl!o exces
si.-a que cobra o superint·>ndcnte da fazenda. 
Par~ce-me que o governo nãc póde ter ac

ção dircct:l. sobr~ o superinteni:lenLe ; mas en
tendo t:lmbem que, desde c1ue se colfoeou :.Ui 
um eatabelecimento de3ta. ordem, a fazenda 
imveri:ll devi.' sujéitar-se a todas as necessi
dades nascida.s da muda.n~a do m~ tadonro. P or 
isso repito, que é da alta Jmportancia qualquer 
providencia. a. respeito, aJilll ue S&D&!'-Se este 
mal tão grande e de tanto prejuízo niio só para 
o fornecedor er-mo pa.rn o consumidor. 

Sr. pre$idente, quando eu yadi a pa.la.vra 
tinho. eru v ista UQicamente olfere: et· estas bre
ves considct•ações que rc~um.i o m.n.ie que pude 
o.fim de r.<1o fatigar a attenção. da c1s~ ; e con
cluo mlnd~ndo à mea.a . o mou requerimento, 
que poderá ser votndo d esde já, porque é uma 
questão 1.'\o oómento de interesse pllblico. 

Vêm à mesa, 6 lido, npoi:ldo posto em dill
ctlHi!o e .tpprov3-do o seguinto 

&I(Uer€mento 

Req neiro, por in te•·medio do minis torio da 
:\S"ricultma, cópi~ das inform~çl5es prestad~s 
-polo pl·.esid,nt·~ de Minn~,rcspeito dos terrenos 
usufruído• pelos imlioo entre OI rio~ Grande G 

ParAnahyb~ em Minas Geraes. 
Item, informações sobl\1 s.s rnedid;~s que te

nham sido to modas pa.ra obst:u· li destruiÇiO do.s 
mattns â margem dos rios no.vegoveis . 

hem por intermedio do minist er io do imperio 
infot•maç~ R. rc, peilo das condições ·qae on~
~am aos fornecedores ele gado pelo pasto dado 
o\s J:CZCS na imperial fuenda de s~n~a Cruz. 

S. R. Rio, :H de Agosto de 1882.-Mon
tandon." 

OR.DEM DO DIA 

vincia da Bahia o Sr. conselheiro João Ferreira 
de .Moura, ~diando-sP. o conhecimento da eleição 

·do collegio do C:~.tú. 
Sala dás commissões em 29 de Agosto de 

1882. -Leandro de· Cha'1Jes dll' Me !lo Ratis
bona.-losti Marianno Carneiro da Cunha. • 
- Be;<!l'ra Oa\lalcar.ti. · 

Niuguom pedindo a pal" vra o posta a votos a 
conclusão é. approvada, sendo reconhecido e 
proclamado deputado o Sr. conselheiro Jna-o 
Ferrei .. de Moura. 

Votoçi!o 4o parecer n. 263, da commis.são de 
constituição o podere;, reconhecendo depuLado 
pelo 1• districto da provinci:~. de Minas o Sr. 
conselheiro. Carlos .'\.!lõn.;o de Assis l".igueiredo. 

O Sa. l:'a~:~IDliNTE lê a seguint~ conclusão do 
parece1·: 

~ Que' seja approvad<1 a eleição, reconhecido 
e declarado deputado pelo r:1fcl'ido 1• di•trieto 
da peovlncia de Minas Get·aa~ o conse\beiro 
Oa.rlos AJ!'onso de Assis Fi,;aeircrlo, que foi o 
mais votado dos c:tndidatos e rouniu a m~ioria 
dos -votoe. 

« Sal~ das commi'58Ões em 29 de Agosto de 
1882.-Lea..a .. o Chaoes de Mello Ratisbona. 
-Be::erra. Cavalcanti. 

Ningaem pe.Hndo a · pahvra. e encerr~da a 
discussão e posta:>. voto3 a conclusão é "appre>
vada, eelldO t•econhocído e proclamado depu
tado o Sr'. oonsdheiro Carlos Affonso de A.eoí• 
Figueiredo. 

O Sr. Z a Ul.a (pela orilem) diz oue 
achando-se presentes os Sra. eonaelhoiro Fer
reira de Moura e Carlos Affonso, pede pa.ra que 
o Sr. presidente lhes dofiril. juramento pnr:> to-
marem ~~Ssento. · 

E' approvado o requerimento e os Sns. depa
t:ldos reconhécidos prestam jllramento e tomam · 
:unonto. 

CoNTINU.tÇ:tO DA DISCUSSÃO Do( ADDrfi\'De A03-
onç.~Ml!.NT08 

E' lida, apoiada. o post,~ om discus~ãD a se
gninto 

Z:\IENDA 

A'lditóuo ao orç"mentn 1/a des~a 

Fica o g~verno a utorizado a ceder á camara. 
municipd do R.eeiíe, pa-ra prolongamento da r 11a 
de Pedro Affonso ato a praça de Pedro li, a á.rea. 
necea.saria, oecuprub pelo proprio nacional a.lli 
e:tiatenLe, devendo a demoliçãO c cor1certo deste 
coner por cont~ do me3mo governo. 

S. R.. - Em 31. do 'Agoato de 1!382 • ..:-l"õ.;i 
"1!' aria nno. 

V.otaç.ão ·çlo pa.recer n. 2&2, da. commissão de . • • -. 
constituição e poderes, reconhee~ndo deputado O Sr. F. ~elu~a.r1.o :- S.r. prest-
pélo 8• districto da proviocia d, Bahia 0 Sr. , d e"! te, qaa~~o me •n•crê\'1 par.1 filllnr sotro o• 
conselheiro João Ferreira d e ~oura. · arhgos n_dd!hvoss:o orç:tmento, estava bef!llonge 

. · . · _ ·de nahar as dtfficul<hdes com que tinha. de 
O Sr. Pa:>::smENTE le a segumta concla3a0 do lutar. O meu primeiro cuidado foi }>roeurar 

parecer: conhecer·quo.es os Rddilivos q11e daranle loda a. 
< Qae sej:1. al>proVltda a oleiçi'.o r~eoahecendo diaeussão do orçamen';o tinham sido apregenta;. 

.e declarando d&putado pelo 8> districto da pro- dos. Recorri do. balde á secretaria deat~ camara; 
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enviaram-me alguns. A diffi~o~dado . levoo o 
digno dit·e.ctor a mandar c~lltg-tr e t~priilur 
esses artigos, e foi necessar•a 2• e 3• tmpres
são, de modo que só l~oj~ · pude v.e: eollee
cionados esses numeroSJSStmos addlttvos, que 

· formam 16 grandes paginas in foli& . 
Sr. presidente, o que é um orçamenl.O c e~ 

qu:e é transformado pelo governo ! Procure• 
fazer um esLudo e, pars. diminuir a difficul
dado deixei da lado as vario.dissimas ques
tões ~gitad~~ nos ;;dditivos não assignados pelos 
membros da cgmmissão de orçamento e que 

não tinham, pois , como estes, cancter offi
cial; não foi mais facil, porém, ll mi~ha 
tarefa . Ha assumptos de toda a espee~e; 
todae as quea~es d& nos>& p.dminislra'.lio estl!o 
tratad~s nesses additivos. (Apoiados .) 

Ora em .um orçamento rlev&-811 simples
mente· decretar verbas de receita e desp~za, 
e ó por isto que nos parlamentos daa nações 
que 5e rege':ll.PO~ esse systelllll; O;' orçamentos 
pOdem sar dtoeut1dos em poucos d•:lll; e, quando 
se trata de impostos novos ou · de estabelecer 
uma ordem de serviço· differen te da. que e:<is té , 
discute-se e vota--se .lei especial ; niio 89 accu
mulam todlis quantas questões possam existir, 

·. para serem discutidas á nltima ho?a, se!"
. exame, sem cuidado, sob o. prassão da urgenem 
,do tempo. (Apoiados.) 

Si ~ste ministerio, que nos p romet.teu tantas 
l'eformaa e nenhuma. fez, t•eali:t.asse ao menos 
esta, teri:~. prestado gt•ande s erviço. Entret~nto, 
o que se vê é que o abuso tomou as marores 
proporçi)e~. (Apoiados.) 

· Nestas condições, não discutirei os addi tivos; 
limito-me a alguns e>:emplos para. moatrar 
a verdade do que annuncio . .. 

quando for opportuno, conforme os nossos inte. 
ressn 6 cGnvenioncias. · 

Som·: querer agora entrar de Dovo na discus
são destes ·negocies, TOu ·referir um facto 
que mo parece earaeterh~ico na histeria. das 
nessas suspeitas reciprocas no R.io rb P n.ta. 
Não pude ver ificar perfeitamente a e:tactidão 
delle, dei"Oo<l á conta dos his toriadorea da re
publiea Argentino.. 

Qaando em i874 teve de deilcnr ~ p!~sidenci:J. 
da republic.i o Dr. Sarmicnto, travou-se grande 
luta entre tres candidatos, os Drs. Avello.ncda, 
c Aloina e o general .Mitre; tendo sahido ven
cedor nas m·nns o primeiro, o partido qne sns
terit&va o general Mitre tenton oppor-se pclo.s 
armas no enlpossamento do presidente. O go
verno, que est!l.va desapercebido de meiog para 
resi.o\ir :> rol>ellilo, ma.ndou chamar as tropa.s 
que so achavam diaporsns uns fronteira• q11e 
dividem a Republic~ doe territoriog occup9:'1os 
pelos i ndios e.oncommendou á Europa um Im
portante a rmamento. 

Este facto, quando o soubemos, nos impres
sionou c l'lmb2m nós nos procuramo$ armar. 

E11tretanto, senhores, o fim que tinha então 
aquelh republiCII l!ra simplesmente pre~
rar-se para um mov~mento armado ?C? propr1o 
paiz, de modo q ••e .Jh, perante a polmca local, 
justificava.-se o facto aob o pretexto de amea
ças do Bruil , e aqui nós nos anua vamos, 
porque suspeitavamos d~s inte~çlles com que 
era m teitos taes l'repara.llvos, alw eonfcssa!los 
contra. o Bmzil. Eis a situo.ção a que os dous 
paizes têm chegado. 

.Não !em !no este episodio, u m taut.o singular. 
par .. a conselhar ao governo uma poli~i~a de 
extrema confiança, mas, pelo contl·arlo, para 
ver si o diaperto, si niio permanecemos nesu 
politie11 de expediente quo 1e contenta com a. 
resoluçã.o appnrcnLe da.s difllculdadea pas!a
geiras. e não trata de resolver as queatões • 
graves e profandaa. 

Se11horea, o artigo additivo 6 redigido nestes 
termos. (U.) . 

O que ó quo idea votar neste credito de 
6.000:000$, quo envolve uma ~rando questão 
de confi:~nço.1 QuMs são osacs planos qttê tem 
0 ministt·o da ,u.rinh&. c que eu absolutamente 
de~onhop ~ . . . 

Sr. prGSidentc, não commeL!erei nel!-hu~a 
indiscrição si d.is~er que conhec1 pela prtmctra 
vez o nome do nollr~ ministro da. ma.rinha 
quo.ndo S . Ex. foi nomoado •onador. 

Em primeiro !~~ar attrabiu-me a attenção o 
pedido de 6.000!U1J0$· pa.ra o melhora~ento do 
=teria! d.' armada. !:':' um exemplo v1 vo desse 
desvio das regt·as pat lamenlares commettido 
pelo ~ovcrno . Jãmais so apt'lnentou ll'O po.rh
m~n~ t~l p&dido em fdrma de ndditivo, tem 
sido sempre objecto ·d o credito espcci:U, sobre 
proposta do- governo. (Apoiados . ) Como póde a 
enmlll'a conceder om additivo dioeutido 3 ultima 
h orn o que dev ia ·sor objocto de discussão es
pe<:i~l, o que d~via ser cxawin:u!o pelo pa1·l~ 
1nonto com o zelo que a qnestão · merece~ 
(Apoiados.) A indo. hontem o nobre minis~ro da 
marinha veiu ler a. propo1ta para o Cl'ed.tto de· 
000:000$ ; porque não apr~sentou este 011tro 
credito maia importante de 1).000:000$ t Este 
adãiti vo porém, não envolve sómente uma 
questão de legalidade ; é, senhores, a condom
nação formal de Yossa polilica. 

Tiveoccaaião de pronu:ncia.r algumas palM'l'l!S 
sobre o estado de nossas · queJ~tões externas; ~lS 
agora, Sr. presidente, a p~a real~ pol!t tca 
de imprevidencia,de que 1ã.Ue1. ·Não· e poss•vel, 
e cumpre compeneti"a.rm?-nos bem dest:a ver
dade, perm1necer por mato tempo nestl'. s•tuaçlio 
de sol>resaltos continoos , ora ·na extrema 
confiança., ora e~ prepa;at!vo~ bellieos w:
gentes e repenllnos. E · mdtspensavel, J8. 
vos disse, entra~ no a.mago dessae·-quea~e~ 
do Rio da ·prata e resolvei-as d& uma vez, Bt e 
po!Sivel. como aupponho, c em.· todo · ca&O, 

v, rv.-40. . 

O Sa. EscRAGNOLT.E :i'AUN.n · :-Apoiado. 

V01.'2.s : - Nilo apoiado. 
O SR . . F. Bl!J..ISAJUO :- Ac,r edito que a igno

rancia aataria da u:ünh:>. parte o <J."C S. ~"· 
reunia todas as condições de capacidade, v1r· 
tudo, saber e serviços ao Estudo que a Consti-
t uição recommenda. para occupar o posto de 
senador do lmperio .. 

Não desconheço tambem o direito com que o 
poder político. que faz .. escolho. de sene.docea 
póde frustrar os man2jos dos partidos na orga-
nização dD.s lisLas tríplice•. . 

(Ha_ mu;itos apartes.) 
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Não di scuto quo.lidades eessoaes. fallo de um 
homem politico, sujeito a nOssa apreciAção. 
(Apoiados e fE{Iartes. ) ·.· _ r 

Porgunto a . qualquer dos membros da.-com
missão de orçamento, que · a.ssignou o additivo, 
pergunto a. qna.lt U.er dos mem"bros da. maioria, 
que vai provavelmente votar, q uaes sllo o~ 
planos do nob~e minist.ro da m~rinbo. o. respeito 
do nnsso a.l"mameoto llD.V,ll ~ Quaes sã.o a.s auss 
idêall ~ -

Parece-IDe que fazemos co usa séria·. ( AP<>ia
dos.) E' possh-el que nm homem absolutamGnte 

_desconhecido em 'luestiJ~s de marinha. (apoia
dos), que nuuea. escreve11 'Um relatorio, c1ue 
nunca fez um discurso; cuj~ opinião foi sempre 
ignorada nestes aiiSumptoS, venha pedir seis 
mil eoutos para. um plano que ninguem conhe
r.&, e ides votar semelhante concessão ~ ! (Apar
tes. ) 

Lastimo esta. posição, que a. camarã tem 
tomadó perante o govern, . Si a camara levan
ts.Sae . um::l b u•réira maU effica~ si hmt'V'GSS2 

11:1 s suas commi•sões espitito de independen-. 
ci~. para com as exigoncias do poder, é n a tural 
que o governo não a : r esentass-• taes exigen
cias. ·é 111tural que melhor e:.;plie~sse os seus 
:tetos e que nãG se anhnasse a pedir-n1S tã ' fa
cilmente medid:LS de tanta con1ianÇ"-

E tanta confiança em que se funda ! 
Quaes são as idé•s desse ministro 1 
Senhores, é uma pod'eita incognita, à um X 

c1ue occupl essa pasta. E' para isso q_tle pedis 
um acto de tu ta responsabilidade ~ (!tpartas ._) 

Senhores, eu vos dine q11e k:l.r.i~ sômen te 
cxcmploe. vou citar-vos 'outro. 

Não conhece muito a vida publica do miqis
tro da ag!'icultur.,. S . . Ex. p:nece-me que foi 
por al!fum temp~ collaborador no escnptori~ 
do emmente jurisconsulto, o finado senador 
Nabuco; e dessa posição paasou para direc tor 
da secretaria d~ justiça, não sei si no ministerio 

~àaquelle senadC>r. O nobre ministro deixou o 
cargo, ha ali'uns annoll, tendo sido aposentado. 
Este cidadão, aliás dislinct.o, e quo conhece
mos B(I8DM oecni':uin com qu1stões forenses e 
judiciarias, hoje surge como ministro d~ ag ri
cultura 1 

.Apre3entou-se-nos- elles ha alguns dias, e 
quMi que é pt•eciso um GIÍOI'ÇO da ·lombrança 
pa.t·a s tb~rroos si ainda ci ministro do. D- r ricul
tura, porque pas;ou aqui uns quatro ou cinco 
diaa .e ninguem mai> o viu, nem me~mo DM 
di.ocwaões dt.:! materhs d:~. sua pa.sta. (,ipoia
d og .) 

CM Sn. D.RPOT.-I.oo:-J?orque se ácha doente. 
O Sn . F. BlllLIZAI\10 :- Ouvi a C);plicação 

•le que o honrado Illinistro, sendo homem dJdi
cado· ao- trubalhC>, se csrorçava (e esto era o 
motivo da S\1• ausencia), JlOI' c~nh3cer bém e 
perfeitamento os negocios da sua pasta., rQr
'lue, Sr . r re•irlento, infelizmente entl'e DÓ' , 
o "bacharel formado em direito. e s npposto apto 
para todos O> cargos possíveis e imlginav-eis 

- (apoÍQ.dos) ; basta que s~ tenham folheado um 
pouco as pandeetM do direito romano; b~~.ta 
conhoeer algnm\s sentençMde Mello Freire ou 
de Vall~~:~~co. paro. quo nosjulg-uomos aptos pari\ 
o. ( Apowlos.) 

O Sn. CA.l\VALHO REzENDE: - Até para a 
guerra. 

O Sn: F. BELtzAa ro:- Devíamos, pois,lou
v~r.o ardor do nobre ministro, que procur:LVI). 
informar-se dos nezocios d e sua. past ' . Pois 
bem, senhor~s , este ministro que fnz o seu uo. 
vieia.do, este ministro que deser ta d~ discuss!>o 
p= o e•tudo da. s ua repartição; este rninisto·o 
quo aind,.niio conhece as questõe.; da "'"' p:.s t.o., 
tem . .. não sei que termo possa usa. r ... 

UM Sn. DEPUTAOO : - O d~seonbaraço. 
o Sn. r-. Bl!lt.niAIUO : - ••• IP.Ill o de;emb~~o

raço (aprO\'oÜq o termo que me é lembrado) de 
-vir pedir á camara autorização para. a reforma 
completa. de todas ae repa.rbiç3es e serviços a 
seu ca.rgo! · 

Ora, senhor es, poi> vós conheceis CJ,Uaes são 
as idéas do nobre ministro dr. a.griculturo. 1 
Elle a.a expoz em algum:. parte Y S1bei.• como 
pretendo í nzer essas reformas 'I Escreveu 
algum rela.torio, fez aqui algum discurso sobre 
estas questões, manifestou ainda mesmo fu:;-i
tivamente em a.lgum cscripto qualq uer pensa
mento, decl arando, qual é o modo por quo vai 
reform2.r, para qU:e -llte deis esta provr. de tão 
grande confiança f 

Senhores, é a facilid:uie dns c~niaras que 
permitte taes abuso• do po<le". Devo e•pera.r 
que algum membro da commiuão, g,ue nssigno11 
estg additivo tllo importante Níormll. da inspe
ct(lria das obras publicas, dos correi os do impe
rio, da secretaria de estado dos ncgocios d01. 
ag-ricultura, etc., venha e:xpGr e m g,ue sen
tido vlo ser fait:ts estas reiorllUs, quaes o.s 
idéa.s que nella vão pr&dominar . 

Pois eate miuis tro que sedeclara noviço, que 
vós. sab~is que o é , nio faço nenhum:~ injuria 
em dizel-o, este ministro apenas ~nt 1· a n a re~. 
pa•tição VGm pedir um acto de tant~ impor tan
cia, e vós haveis de dizer- sim-sem s ab:r o 
que vob)is ' Qual o fttndamGnto. a bas' d:l 
vossa confiança 1 

E mAis, csle ministro Jl~de aulori•aQ:io \ 
Jlllrn tudo qn~<nt.o póde bavar no wato c:tmpo 
da su \ rep 1r tiçiio : para a viação ferrcn, rofM
m&da em todos os s~ntidos, para tel~graphos, 
para a naveg~<;>lo n vnpor, p>.ra tud1 qu 1nto se 
Fédo ima!;iru>.r ! 

Sonharas, entGndo que em voz de um1 auto. 
riz~ç!io tiio illimi tada, melhor SOl' ill instituir 
exame no lUodo de resolver as grandes qu~s· 
tões do miniaterio da. agricul tnra . (Apo'aàos .) 

Nio mo reJiro a negocias peq nonos, a fol
~\S do enra.cter par ticular. q ue possa1u ser 
attribuidas ao mintstro ou aos seus emprega
dos. Nem as conheço, nem di ato me occupo . 
Refiro-me ao ~ropriu wodu de opera.r,do •·ooolver 
os grandes e tmpertaú tes negocio• cl.~ssa paoto. 

Quando d iscuti o orço.mento da fuenda vo• 
diase que as concessões de garantir. para es
tradas de ferro nas praças estrangeiras, ta1s 
como fa2ia.mos, e \'3. uma i nsensatez. Quando o 
dinheiro no Bra.zil se.contenta com. menos d e 
6 •j., pois as ap1lices de 6 •/0 estão acimo. 
do par; quall!lo a.lgUOlas comp E<uhias particu
lares têm emittido na p1·aça do Rio de Janeiro 
obrigações ao juro de 6 •f• e. n.o jlM mesmo sem 
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~arauti~ <lo Esbd •, é i nsensato g·"l·antir em pajlel, isto é, pagaremos 25 ou 30 "/o mais do 
Londresju,o a 7 °/o e em ouro. 1 que si o. estrada fosse contratstdl com umu 

Naquella occr:sHo eu não po<l..ia. d .scet· a. por- companhia no Bra•il. 
menores sobro os:ro.das de ferro: limitei-me :l ; Não pàra aínda·aqui o abuso. 
ll• rtc financoir~, ~quella propriamente quo diz Ha uma parte do cont.·.: to relativo a.o fJtnc-
.,.,,speito aos empt·estimos no paiz e fóra delle. cimento ruetallico par~ a es~rada. llsta parte o 
H~je direi um pouc~ mais para completar o c"ntrat~ deixou depaod~ni.e da avaliação do dia, 
meu pensamento c pcr;.o ã. c.ommissão tod.:&. u. porque, como ~a!.lets. , nos.tes uhimos t41mpoa n 
sua altenção. Tomo, para exec:.plo, a estr"dado · pr.::ç.o do ferro tem variado muito ll:l Europa. 
Rio Verde, Rio,.& Minas, ul~imameutc contra- Pois bem, supponb~mos quo se ~ern de gastar 
tado.. . n~quella estrada 3 ou 4.000:000$ do forneci-

Souh?L'CS, esLa estrado. fo1 contt·atada com uni ruento lllctallico,· rcconhece-~e que 0 va.!or do 
u:·>J.ZÜCtrO que,.obtendo a concessllo,•o tra~s- di11o é de .t; 400.009, supponh~•nos; mas, como 
ÍOL'mou cru st;,nples correto~ . p~1·a v~ndel-:L esta quantia é paga em moeda do Hrazil, aV(l.
e!" Londres •. Na.o nego a legJturudade de -sou lia-se não em 4.000:.000$ ou o q uG -,ale ao par, 
t.hrelto, nem lStO me. pr~o~cupa_. • mas em 5.000:000$, em :5.500:000$ ou em 

Chcgad•> :. L..ond~·os, esse ctdndao. obtoN P.ob 11,;0 • Asoim, a companhia. noa fornoce objectos 
c.oncesslo a quantia quo alguns di&sera.m Lm- no valor de 4.000:000$ e nó; pagamos em OUI'O 

]~orla.- em 800:000$ .e outros en1 1.000:000$. o j uro do quantia muito superior. 
\ l:>llPP?nho, sem ter d1sto basta.nt9 cor~eza, 9ue Senhores, não tenb.o termos para qualificar. 
l. oll'ecttvamonto r ecebeu 800:~ om apohccs tal inepcl;).. ( Apoiados .) E não ba peoaoa. al
,1 nos~as de p><gamento em ouro, as g_uaes pódem gama que assim o nll.o comprehenda . 

() puvaler a COl'Ca de 1.000:000:;>000. Q 1 f· ã i 'ta. · ~ d s I . Ora, quando osbanqueiros c grandes capi- ua OI ... g.ocuoa~ o . ,, .. operacao. o L'. 

J t •listas ~ue têm de formar colnpa•tbia p:~ ra ~ffonso Ce~. qu.ando realtzou o emprest1m0 do 

t
i estrada de ferro 110 Brazil dão a um individuo a 50.000:000;;.1 Fo1 re~ebet· pa~el mOeda e p~

somma de 1.000:000$, devemos tora certeza de ·g:ar o JUro om ouru' mas o r. Affonso Celso 

!.'. 

,1ue resérvam-se pal'a si quan\ia muiLissímo ttnha. um phmo ;asto nesse tempo. Pbde _ser que 
maior; o contrario seria considerai-os absoluta- n'l e.:ec'!ção alo uma falta commettesse' o seu 

. mente · ngenuoa 0 e de tod - .• ( 1 · . _ .fim, ·por!lm, era sustentar o valor ~a moeda, c o 
·:
1 

dos.) 1 
' qu 0 nao aao. 'J>e><• em presumo com o pagamento dos Juros e ~mor: 

•·. Donde sa.hem estes i. 000:000$ da,dos ao cor- ~tz~~ em ouro esta v,, nesse [llano, em "' mu1 
rJ\OL' e o muito ma.ie que receliem os organi- Jus 1 ead~. . . 

· ~~dores du companbi~ ~ Inquestionavelmente da. Rep>ro.t, p >~cm , na d1tfereno.~: ella pl'~mettou 
es:ecuçi!.o do coutrs.to iel.o .; d11o empreitada . E' pagar 110s port3doros dos t1tulos o JUro de 
o contr.• t3dor da obra que' paga tOdos e3tes 4 i /2 •1.! en.trelanto <J'!e !-Os ingle-:cs. ~ 7 •j.! 
adiant&mentos. Os capttallstas 1Jror.tle1ros ~o prtmou·o c.~ 

Y, Ex, vai ver o tumulto que nllstcs nego- ~erarn po.?ol-mood::.. ODl ospec1o. A companh1a 
cios t•eiua na di..L·.,cÇão da pasta da aõricultura. :n:;l~za da o mesmo. pap~l-moedu. em obt•an ; 
· Est:> estrada foi 11ovaliada pri mitivameuta em 1sto c, ~m obras .ayahad.as no mesmo papel. . 
14.000:000$, mas -o concesaionario reclamou Pódc h:t.ver polt~~~. pof~ bavor _systoma mu~ 
rcvlsiio da avaliação e obteve que ro850 eleva- o:s:traYaga.n~e, ma16 10ept~ ! (ApB•ados .) 
ua :t16.000:000;j;. O gove1·no reputou, t:~.lvoz, Vou dar outro e:te <I~plo a caronra. 
tc1· salvado os inte1·esscs do Estado nust~ COO· O governo contratou corn uma companhia 
ce••ão, para. mim inju.•tüi.cavcl, doclnrando france~a a coustl·ucçlia da c•~rnda. de fer·::o do 
' lue, e:nbora o muimo do capit·li !o!llla de Pat-aná . A 'importa ncia do contrato ·roi lh::ida 
i ti .UOO:OOO$,a ,!,"llrantia. seria concedida, dentro em 3'2 milhões de franco•, Lomo ·algarismos 
daquelle maximo, ó. aomm• dfectivautente doa. t•cdondos. 
pondida . Abro n.~ui um parenthesis: pr.r.,cia que na 

Como procedott :1. companhí:t. i Foz o·contrato axpo.t•iencu'.s das no;s:•s linhas primith·aa, con
em globo com um empreiteiro (é o mesmo qu~ tratada.s com ingl~zes. Dos deviam ter caclarc
ainda ul~lmamentc contratou a. estrada da Victo- cido sufficiontem&nte {ll\ra não fazer m:úo eon
ri·, a Nativid~da) e rnurco.u-lhG .e'xactainGnto' tra.tos em globo, sem estudos oorioa e defini-
cume prB!lfl dn. empreitada o ma:dmo da ga- tivos. · 
r:uití~,)sto. e, ·aa 16,000:000$! De 1nodo que aa . O que fez n companhia do P~bnã 1.l8J?-Oro 
preca11:çõés e cautelas do governo foram com·· como exactamentG IIC etrectuo:n " ~pcraçii'o, ma~ 
plehm,e~ta burlad!is ?U, antes; O governo foi biuita.:me, O qu~ 8,8i p&L'S VOll d_ar Um;> jd~a.,_ A:: 
grosse1ramente ludlbrutdo. · · companhta emttt1U, snpponhamos, 22 nulhoes 

'l\Ias não pára abi ·o abuso. O qu~ erl\ a.valíndo· de francos ein ·obrigações e ·conserYou 10 mi-. 
e·m'f6,Q00':000$1 Era uma sério de trabalhos, lbões de francos ·om acções; mas.como as obri~ 
isto é, r~moça;o de terras, tanto ; obras d'JU"te, g&çõeo aio emittidns ó r~zio de 5 · •;,, oó nos 
tanto; a cal, a pedra, o tijolo, o cimento, ot temos a. ingenuidade de d~r 7 •/o ; a compa· 
dormentes, tanto. · . nhia -no fim de alguns annos ~erà amorti-

Em qttc era isto avaliado~ Em papel moeda, · zado os S)US 2~ · :~ilb.ões e reduzido.o seu ca
em moeda do Brazil; é o valor de todos estes pit~l a men~ <!e um L"'ço. 
fornecimen\os e de toJó o t t••t balho, salo.rioJ, Et·a isto. o qu?· o s;'verno _podia fazer po•· ~i 
etc., no logat•. · . . desd ' o prllletpto. Elle podlll. ter tt>mado o dL-

Entretanto, pelo contrnto tic.~mos. obrigados a nheiro n~ Europa. a 4, ou 4. i /2 •(., contrata\'B a 
paga.r em ouro o· que havia sido av~lia•lo em obra ~cpois de ~em ~~tuda.da e .. valiada em de· 
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vida fõrmn o srrond~v" a qualquer companhia evitar consertueneias mais graves, póde S. Ex. 
depoia de feita. (.-lpaiad os.) osto.r certo do qu.c o movo! daquellos negoei3n-

1sto é evidente . · . . tes e daquella. praça llJIO foi a idéa <lo iueon-
Pois qu:~ndo devíamos nomear commi.ssões ati tueionalidado (apoiatJos) ; os~a qu llStão BS· 

uosaa.s que fossem estudar os g re.ades negocies capa aos Olovimontos popul.,res. O <[U& _move o 
da pasta da agricultura, c-orri~ir praticas povo, o que o agib é o onus 1'e&ul bnto do im
ineptas e viciosas, é que o Sr. mimst roda a.gr i- pos to. . · 
cultura tem a ingonuidade, a facilidade, não O nobre prosident~ do conselho o couserva e 
sei como qualitical·, o desembaraço, como h~ a.ggra:va., est~ndendo-o a. to<las IL!I provinciaa do 
poacodisse o nob~e doputado,de nos Tir pedir Ixnper io. (Apoiados.) • 
uma o.utoriz~ilo pa.ro. ~C!Íorma.r t~talm&n.l~ S &nhores, a q u~&\ilo do tol'if&.s â umo. '1 uagtÃ() 
as replll'tições a seu ct~rgo 1! :rnuilo grave. (Apoiados). Em 10da a parte do 

Oub·o exemplo que vos ,quero· apresentar mundo o objecto de estudos esped a.lissimos . 
neatas addilivos do g randei negocias decididos Não se põde votar impostos a granel. Cadn ar
tumllltuviamonto ó o que se r &fore aOB 10 °/o tigo d-~ um~ tarifa deve ser objecto de es::ame 
addicionaoa quo tllnto no.. tem occup:>.&o. especi1l ; porquanto ha ar tigos qne· pod.em snp-

Senhoree, o nobre ministro da !atenda nos portar aiais impostos e outros não. (Apoiados.) 
deu h:l. dills o pra.zcr do·ouvil-o discorrer bella- Já é muito que Pernambuco se gonrne a si 
mente sob ro a grande dif!icul<hde desde a cxis- em &!Sumpto de im~ostce de importação ; mas 
tencia do ~cto adicional para a dis:riminação governu o resto do impG~io é o que me parece 
dos impos W. gel'l).~s e provinciaes. um pouco de mais. (Apoia.d.Qs .) 

S. E :or. nos leu varias trechos da obra do Sr. o Sa. EscRAG;_oLLE TAtmAY:- Tanto mais 
Visconde do Urugua.y, doa- nos conhecimento ,_ p · b d t 
d& muiba ~:asull<>li do eollJlelho de est&do,cQmo que lltw se con ten ta ernam uco e oscon en-

• ta-se-todo o lmperio. 
o a.ssumpto e gr~ve, como tem preoeeu!I:III.O 
os nossos estadistas, qual a diffi.culdado de O SR. F . BELlSARIO:- Vimos o comtnereio 
resolvei-ode m11.ncira sa.Li,factoria. . . da Bah ia reelamnr pe~r uma "gg-ravaçiio do im-

P ois bem. Esta g;·ande difficuldade 0 nob••e posto de .6 •!o e o presidente daquella província 
mini•tro o.eo.ba. do cortar, esoi·evilndo Wll ~ddi- deixou por isto de Sllnccionnl' o orçamento. 
tivo &obre o joelho, permitiam-me a pbrase. Vimos ~ província do Paran:l reclam~r contr:J. 
(Apoiados.) o imposto de 3 °fo· Ora, seJ'in !l'lla i nconstl-. 

Sr, presidente, nlio farei mais 0 histor ico tu.ciona.lidadn 1 Aq11elles negociantes ent1·a-
. da ques ~ão que ó conhecida. , r iam no conhecimento des~es ponto< metie11losas 

O pt•esidonte da pro'lincia de Pernambuco de -direito !· Não, era o facto em ~i . e ra a 
sanccionou a lei do o rçamen to provincial .em agg-r~vação_ do imposto que os dete1•mi nou. 

1 d . (Apoiados.) 
q_ue estavam contomp a os 1mpostos sobre. ar. Seró. possivel qu3 a província do Rio Gnnde 
t1g-os de ilnportaçito. A: p1·aça ~e Pernambuco 
reclalllou e 0 Sr. proaident.e do conselho man- de~ Sul acceite e stes impi>B\011 do nobre presi-
dou i)Uipendor a lei p~ovincial. · dente do conaelho -~ · . 

Nio precisarei demonstrar, porque já. 0 foi A província do Rio Grande do Sul não pód~ 
brilhAn temente ne11t.a. casa, que 0 a.clo da as- votar esta medida, ella que. por tantos anlios 
sembláa p royincial depois da sanccionado 08_ tevG pondento a s01a grande que.~tio de tn.rifa 

I Ji• ~- 1 • d especial, c ~a. e 1IÓ ~ póde conseguir q aando \oiu 
t i\\'a. comp c to 0 ura ,,.. compe enc•a <! go- em um mimsterio dous tilhos seus, o ministro 
verno. · · 

E' acto de um t•odor perfeitamente indepon- d:>. fazenda e o ministro da guerra, 1sto e, o 
dente e, q ua eaquer que foesem 01 setts i ncon- Sr • Silveira Mar tins e o gen3ral O:zorio, qu.a 
veniente~~, 0 u.cw t illha de ser !WID.tido, até pu1.er.am a bem d"'l uella causa t.odo o 'v:rlim.ento 

1 ar· · · • o importsneia de . que dispunham Y Como a 
q\le o par amonto, q ue, tae, <lati reun, >, provinc~ do Rio Grande do Sul ha de ir hoiu 
t.omasae coo.heçimonto e o alinullaase, ~i nS6Ün " 
enténdea>e. votar esses novos impostos só pa.rs. satisfa:t.er » 

Entrelanto; do5se a~to ineonsiderado vei u, politic& de Pernambuco. 
como S. Ex. disse, a l ttz para r eaolver a g ran<ie · O Sa. ULTSSIIS VIANNA :- A politica de Par-

.queit!o dos impostos provi nCia.es·. S. Ex. a té nanrbaco, uão apoiado. 
no~ citou um pr overbio frnncez que podia ter o Sa. F . BII:LtSO.RtO:-Mas as diffieuldades 
traduzido por um oqni>'nlente portll·guez- ha não estlio nisto ; a em~nda é ama yerdadei.ra 
males qu'-' vêm parn_ bam-~ des te mal que sorpr eaa., veutcria, confusl e injuBta . E' 
S . E :s;.··reconhece qutz dedazuum 1Jencfic1o. · confll.S~ porque falla nas provinciaa que tem 

Não entrarei em grande desenvolvimento· alfandoga.s 6 manda sômente conceder uma 
sobre ·a constitucionalidade d~ a e to. quota parte às 'i ue não têm. Mas ]la províncias 

- O S~. 11An·w•~: FIUNO!SCo:-Peço a _palavra pequenas que tem alfandegas e CUJO commer• 
,..... para. reaponder. cio, pela pe~uenez do> seus portos, é feito · 

· O S:a. F. Bzuu .n.ro: - 0 nobr e presidente por i n termedio das grandes ; essns pequen4s 
do cono~lho enganou·se perfaitamenti quanto prowncias ficam completamente ""erifiend:~.~ . 
ao modo de entende~ a q a. estão . Temo!;, por exemplo o caao de Santo~ com o 

Q11aooo a pr aça. de Pernambuco ;fez a reclli- R io de Janeiro, e ninda o fac lo ma1 grave da 
mação,qua.n.do se reuni11 em 11ma Mtitude talvez Parahyb~ cotp. Pernambuco_. · 
a.meaça<loro. e, assim, provoco-a. a suspensão, as· S:as. ULYssEs V1~NN.l 11 C.I.B.N~tao .DA. Cu-

_CQmodisseo nobre_I>re~n~n~e dq conselho,parA NBA trocam repetidos apartes-. 
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O Sa . P rc.EsW,NTE: - .Atten~:lo. 

Senhores, o nobre deputado pel:. ·Pnrahyb:. 
t 'm toda a l'azào. E' Sàbido que o cOlllmercio 
daquella província se fa.z pelo·p01·to de Pernam· 
buco ; é um mal dos pe'luenos portos q,ue nlto 
pódem SU()J?rir-aedirectr.mente ; e ó 110r 1sso que 
o eommerClO a .. Pal'>.hyba, pua. 5') libertar de 
P&rnambueo e crea•· c01nmel'cio directo, podia 
estabelecer impostos d id'erentes . Eis a rn~ 
porque pão devem s er uniforme• o• impostos; 
si a Parahyba liveo-,e impostos di lf.,.·.,ntes, clla 
proeuraria um commercio di recto para o seu 
porto. E s14. uniformidade, pois, do additivo, 
creando os iO •fo, é essencialmente injusto. ,· 
E' um principio tã:o correo te., tão conhecido, 
mesmo pêlo notavel phllosopho que o formulou, 
qlle · quasi me vexo .de o lembrar- que a verda
deira igualdade consiste em tratar desigual· 
mente seres desiga.&es. Ora, nós já temos o 
mal das .tarif... uniforme•, va.m05 tornai- o 
ainda maia grave uniformÜiando-as mais, desde 
o noL'te até C? sul do lmperio. 

Vejamos rapidamGnte os inconvenientes Lnais 
saliente&. Supponhamos a aliandegn do Rio de 
Janeiro. Temos algumas industrias, que, com 
certa protecção, . podem daaenvolver-se ; por 
exemplo a industria matalurgica na província 
de Minas. No aeculo passado e no p riacipio d o 
actnal sobre tudo, protegida nã~ só pel'\s alfan
degas, como principalmente. pela fa1ta de com
municaç~e" e de transpo1•Los P"''" o interior, 
tomou essa industria certo desenvolvimento na· 
quella província, que tem elementos apro-
priados. . . . 

P or consequencia na alfandegs. do Rio de 
Janoiro .poder-se-ia crcar tarifa. protoetora. para 
esta inda..tcia. Assim, tambem nas províncias 
assucar eira.s, que necessitam d G importantes 
macbinismoe, podíamos . igualmente p t·oteger a 
meema.inuaotria, porque Dilo dibpensaw fundi
ções nas ;ua• proximidades, atGi mesmo paro os 
concertos dos machinismos vindo do ostrang-eiro; 
e, como só para concertos uao se cl'eam cstabe
lecimen toa J e alguma. importancia, poderia con
vir em taes provinciaa fa. voreeer as flllldiçõcs. 

Mas o que tem '} província do Rio Grande do 
Sul com isto 1 Que importa ta.mbem a província 
do Pará. e a. outras '? Pois só pelo gosto da alii
iorwidade hiio de eaLabelecer-~e tarifas uni
formes· em toda a parte ' Poio isto n~o é urru>. 
estravaganoia 'I Não é ngg rnmr a situagão da~; 
províncias coni. impostos novos que não pedi-
rnm1 · 

S enhores, a questão do.• impostos provincines 
e tão grave, tão complexa, lão diflicil. que, si n 
re110lveasemos bem, teriamo; feito a honr:~- de 
uma legislatura. Não é uma. questão cuja. e;olu

. çãu po•.,. lijr improvisada debaixo d;,. prell!!ao 
de um acontecimento momento.neo e mal estu
dado. Ch&mo a attenç!oda ea.nara paL'a uma 
escu.aa que se ·tem apresentado, isto <i, que si 
votarmos este im(>O$to, as provillcias poderlio 
alli-;iar alguns ou !.roa . · 
· Em primeiro l agar não Íal'Ol'ece o ·espírito de 
·indeJlendencia e fr~nquezn· provincial essa de
pendencia em que as pr~vincia.s ficarão do go
verno cc atrai para o prov=ento da1 suas n.ece•
aidadea. Era pnferh·el' resolver o obstae11lo 

constitucional do modo franco e IM!, a torcer a 
lei pora :i.commodol-o a um& solução <lefeituo ..... 

Não me repugna a.coit,r o principio dos im
postos addicionaes, d e h~ver impostos \\ni cos 
em todo o pai~, ta nto geral como prov incial c 
municipal; mas ent!io a primeira reforma a fa
zer era a da arreeadi!.ção do imposto, tor nando-o 
dependente de uma unic~ arrecadação, melhorar 
o aimplifica.r es~, por q a e o imposto no Bra.zil 
nlto é somente Ci!.I'O e ve"a tono por si, mas 
priucipaíwenle pelo modo porque ê arrecadado. 

Tomarei alguns e~emplos dos i mpootos na 
pl'ovin cla de ~tinas Geraes. 

Ha dias fallondo •obrG os impooto• d~ ex
portaçlío observei que o imposto 'obre o eafó 
tornava-se m1is pesado pelo modo da arrecadaç.io 
em cada esta~.ãD dn província de Minas, quandO 
podori:, ser cobrndo no Rio de Janeiro tal como 
faz a ·pro\incia do Rio de Janeiro, não só com 
muito mais cornmodidade dos collootados, como 
t:ulllxlm com oconomi~ notavel na arreca
d~çli.o. 

Emqu&nto em MinllS ha. numeroso pessoal 
espo.lhado por todas ~e estações das differentos 
estradas de ferro e de todas a• estrados em 
geral 1_ue vem ter &a Rio de Janeiro, cato. pro
Yincia tem U'Jol.a. cidade apenaa alguu• empre
gados q ue, entretanto, arrooll.dam imposto tres 
vozes eapm·ior. 

Tenho comimgo documento, pelo qual s~ vê 
que em um só município da extolll!issiwa pro
vlncia de },fin~J.S Geraes, o do Mar de Hespanha , 
se e.rre~adou em um triennio paro. os eofrea 
provinciaes a somml de 930:852$i67. 

O Sn. So.<RES: - Não é exacto. 

o sn. F.BE~IHlUO:-Como nlo é exacto ~ 
Examine o nobre deputado o documento. E' 
uma c'!rtidiio em devida fórma <la. thesouraria 
de MinasGeraes: (Passa o documento). 

Oboer ve a camo.ru com que desisuuldll.de 
recahe o irnpo~to naquolla pt•ovinc ia . Os mu
nicipies alli anda 111 pol' lln> cem. 

O Sn. 'AxnnAnll Frau~uu :& UUTROS Sas . 
dão ap•rtes. 

O Sn. F. BELISA.Rio :-Não me lem-bro 
ngora o numero exacto dos municipioli ; 
devem a.ndar não longe de 100 ; ma• oejum 
85 011 00 1 COmO Se diz, a aL•gnffil:\lltaçàO e a. 
mesma., isto é, sendo a renda total e média da 
província, nesse trient~io, inferior a 3,00<r.DOO$ 
um só municipio concorreu p&ra. clla com mais 
do iO& p:-rtú, póde so dizer que com :\ 8• parte. 

O que acoot1ce no mar de Hespanba, em re
l ação a MiMs, acontece no resto do Brazil, 
uma pequena parto, rende para o restante 
e :fica privada. doo melhora.mentos e nu:Ulioo n 
que tinha rlireito. 

Eu disse que o imt~osto pesava alli dura· 
men t'! ._ Basta reftict1r que além do cafó, 
trib:.tllulo como jà ex~liquei, o que ele;:> 
o. taxo. de 4 •/. a 8, i O e 12 o/., tudo qaa nto 
entrJ. e t udo quanto suhc da província. é im
posto sob~e ()pro texto de t..xa it.i.neraria, mesmo 
on~e nenhuma estrada existe , n as proprias 
povoações e eaoas eolloc>das nas eataç1Ses d a 
61Jtráda de ferro de D. Pedro. I!. · 
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Ha nas ta:us algnm:ts diversidades a tten
dendo-., a generos de primeira necessidade, 
a:óra estes, tudo o mais, quer s :ia expor(ado, 
quer entre, pligà na razão de 500 réis por 
1irroba, ·pe~o bruto. 

Lastimamos que agui no Rio de Janeiro im
portemos cereles do estrangeiro, arroz, milho, 
feij~o, etc. To<los estes artigos para sahirem 
de Minas pag;m quasi o mesmo imi)O ,to que, 
para eutra.r pela. alfandega. do Rio de Janeiro, 
tem de pagar os· generos estrangeiros ! 

(Ha vartos apartes.). 
Minas estabeleceu verdadeiras alfandegas 

intet~provincües com fortissimos impostos. 
Dou-lhes um exemplo enlt'.e lllUiLos. A baga
gGm, a roupa do passageiro, os livros dG quem 
""m dn. Europa, passam liYres nas álfa.adeg-as, 
em Minas ):lagam a b:= dl) 33 réis por kilo
grammo, cerca de 500 reis por arroba! Asse'guro 
a cama.I"a, pelo que ouço e pt·esenceio, qu~ estes 
impostos são realmente vexa.t01•ios para uma 
parte d:> província de Minas. ( Apattes.) 

Posso mostrar aos nobres deputados varias 
dooumenlos das a.geucius <las estradas ·de fom·o, 
(apresentarnio-os) \'erão como em regra o im
posto mineiro é igual, ou quasi, á. i!llportancia 
do transporte pela estrada de ferro. ,\ ssim, o 
governo baix« o frete dos cereaes para abas (eCi· 
menta desto. capital e para libertar-nos da CO!l
currencia. estrangeira, Minas., porém, mantém 
o seu impo;to e torna inuteis os intuioos do 
governá. Nem uma proYincia do Iroperio · esta 
nestas condições quaut·l ao imposto provincial. 
(Apoiàdos e apartes) .. 

Agora, porém, com o imposto de iO 0 /c 
addi7i?n~e• de qu~ eu tratava quando me 
d·esv1e1 para estes outros assump tos, <\ provuw ~~ 
do Rio de Joneil"O c sobretudo a c~pital do 
Imp erj o vai ficar em condiç(j8s d~ mais clamo
rosa excepção. Eu já. havia dito que o novo 
imposto era inju.sto, iníquo, priacipalmeate 
t""rque é desigllal. 

O nobre deputado por Peraambuco,o prim~iro. 
que fallou sobre estes additiyos, explic.ou o pen
samento do governo a resp'eito dos iO 0 / 0 addi. 
cioll!les, declarou que era contrario i taxa uni
forme e, que ante• de votar-"' a reducçoo dos 
2°/o sobro o café, vacillaY~ em aceitar o alldi
tiyo, mas, desde que a J:educção do imposto de 
2 ' '• sübre o cafe (é só deste que se falia.) 
trazia diminuição na renda do- Estado, elle 
aceitou o additivo. · 

. O Sn .. .Ur.YS3E3 VlANNA!-Emittiu juizo indi-
VIduaL · · · ·· · ·., · · · • 

d~~~~S~ .. .<tiWM~E FJGUEIÚ:~Juizo verda, 

O Sa.F.BEt!SARro:-Não posso acreditar que, 
membro da commissão do Ol'ça.tnento,não intér
pretasse e manifestasse o pensamento do go
verrro. (Apartes.) 

. Aceita-sa o imposto para J?reencher o de
cit produzido nas rendas geraes pela di!llinuição 
dos 2 °}o sobre o c.afe, e o nobN pr.Jsidente do 
coaselho, provocado por mim em apartes, disse 
que não duvidaria dar dos direitos cob~a
dos na. alfaudega do Rio de Janeiro uma parte 
para as provincias que se ·abastecessem neste 

mercado, entrando, porem, a quota do município 
neutro parJ. os cofres geraes. 

Senhores, qual o systema qtte o goYcl"UO 
adaptará para esta diYisão 1 Eu desoja.ria em 
outra occasião entrar no. apreciação desta 
questão provincial, que tantas vezes tem sidJ 
agit~da. não como vã oslent~ção para excita.r 
Ciu.w.es, was C\ute.s pHa eaclarecer o pa.iz; sobre 
o gráu de responsabilidade que cada proviu da 
te<u nas despezas do Estado. Embora nã.o me 
accuse de espírito algum de proYincialhwo, 
desvaueço-me entretanto de que. a. província 
que represento nunca "ppareca par" disputar 
aqui as verbas do or~amento, não se apres9nta 
com essa idéa especial ole disputar ou grandes 
quantias ou miga.tha&, como hoJe vejo fl>zer-.~e 

. ate no senado, em que se propõe pequeM~ 
consignações, mais proprias de Jlllla assembléa 
provinc.ial, para serviços minimo;;, meramente 
provincia.es ou municip:~es. A. provincia <iUO 
represento nunca figurou como solicitadora 
nes.ta c~sa. 

H.\ pouco acaba de ser celebrado um· con
trato pelo digno presidente da provincia do 
Rio de Janeiro garantindo juro :1. uma est.rada 
•le ferro d~ 20.000:000$, excclusivamente com 
os recursos ptovinciaes. A. proYincia do Rio 
de J a.neiro faz a. praticagem dts suas harr~s, 
subvenciona 3. navegação, executa mesmo 
alg11ns seniços de ca1·acter geral sem solicitar 
o pagamento. 

O SR. JosE M.illrANNO :-E' pm-que é rica. 
O Sth F. BEUsARto:- Não é por est:.. ra•ão. 

Nem ~lla póde se considerar h•je prospera 
com a crise que arneaça a aua p1·oducção. ~ 
nja V. Ex. a. iujustiça com que é tratada; 
qua.:o.do ella a11ui se apresenta pedindo o 
a Ui vi c para a su~ producção, qtte, fa.•e ildo 
a sua riqu~•a, faz tarobem a do lmperio, por
que dQlla sa.ho a parte principal q a e o 
sustenta, vós o r~cusastes, vós conetitai~tes 
~sse negocio que cn n~êional, ·em uma questllo 
do proviucialismo. 

O Sa. Josil MARIANNO da um aparte. 
O SR. F. BELIS.\Rlo:-Sr. presidente, o ILO· 

bre deputado que me d:i. a)l~rtes chegou :10 

ponto de propor um artigo substitutivo estaba
lecendo que a renda dos 10 •lo addicionaes, 
que em todas as provindas seria applicada. rts 
mesmas proyincias, na5 arrecadada pel~ . _al-. 
f:i.ndeg:i. da córte fosse emprega:da a·o fundo <le 
emancipação. · ' 

O Sa. ·JosE~ IILI.RIANNO dá' um aparte. 
O Sn. F: BEr.rs.\nw . ...;. Sr. pre~iMD.te; ai,:.;: 

dito que o nobre deputado qui:i apenas ter riiáis 
uiiU> · occasião para exhibir os seus seritimentoe· 
humanitarios, o que aliás o nobre' deputadd 
não ·precísa,•a fazer, porque S. Ex. sabe que· 
e3tas expansões .tornat~m-se hoje um bocadi·· 
nho •... desculpe-me o termo, um bocadinho 
communs. · ~ ·~ 

O &t Josli MARU.NNO :-"" P1-ova "de que não 
me queria dcsts,car. 

O SR F. B&LISARIO : - Sr. presidente, c 
nobre deputado daria dos seus sentimentos hu
m~.nitarios muito maior proya si par:> ·r~ali-
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zal~ n.i.o se limítaue a aobrecarre.,<>ar on_tra.~ 1 algn_ns :um~, em p4 de igul>.ldade eo!llnoaeo• 
provme~as c contemplasss tambam ~soa. • com todos os dtreitos políticos e civis, nll:o é dever 

o Sn..Jos.E M.utL~"'No :-Fari~;si a. província. do Estado preparal-:>s convcnient~mento p:u& os 
não precisasse dn renda p ·1ra preencher o seu im~rL~ntos direitos que lhes prometteu gozar1 
rlefiait. N~o e esta a otmgação do l'stado não sõ em 

relação aos p~oprios ingenuos, como' em relação 
O Sn.. F. BELlSARIO: -Não bast~ falla.r, :i sociedade de que vi.o fazer parte ? 

senh~reo, em emancipação P"'"'' que tlldo seja. Senhores, o dcl•er primaria era. prepara.r 11 
legitimo.' Votainos ha. dous annos augmento de soctedade par" receber estes indivíduos-o ,, 
impostos e a.gora vots.mos o augmento desses olles para entrarem na sociedade. 
mesmos impoetos, ha dous nnnos jã aug~nen- Vou citar um facto moderníssimo para J!rovar 
tadoa; foi o unico imposto acrescent:tdo no or- :tO ·nobre presidente do conselho que mats lhe 
çament' a.nt~s dos iO •í •. addicionaes. compete o papel de vet-dadei ro patriota. de 

Senhores, dir~! algumas palavras sobt·e isto. . verdadeiro homem de esta.do, do que 0 papel ap
Não basta, dizia eu,collSiderar a questão em si, para.t?so de _qt,tem vian u fa!Lu popularidadrl do 
quando se trata da emancipação. é · preciso momento, st o que . esta mesmo terá. 
lambem examinar o que se · propõe. Um fazendeiro import11-nte da provincia de 

Poia quando os partic11tares, quando o B1-azil llünas tinlla. contrato.do ha annos com um dos 
inteit·o. quando todos têm tomado a si esta_cau- conventos de$ta cidade o aluguel de certa 
sa., quando o.s manumii!Siíes feit:l.ll a titulo gra- porção de seus escravos. estabelecendo·se que 
tnito são innumeras, quando a ;rarte do governo ficariam livres quando findasse 0 contr:>-1.0. 
é insignifi.eantis<in1a, mormente em comparação 
eom este movimento cad& vet m~is vigoroso e Nà:o preciso dizer á caDUra que o cohtra.to 
e-s.pa.naivo,. quando vemos propl'ietario,, como não chegou no seu termo, onlas diS~>o os 
h.a pouco nm digno ex-prasidente desta camara o;cra.vov não pudGrom ser conservados com " 
deixar em testamento_200 escravos livres. quan- di.~eiplina nacess~l'ia . E' conhecido em toda a 
do vemos uma fazendeira do Rio de Janeiro pat·te que assim deveria acontecer. o fa,en . 
deixar livres ·mais de 400 de uma vez, qua.ndo deiro que tinha interesse em con~~erv~l-os. por
\·omos listas oomo aind& ha pouco vimos publi- que 0 o.lug-uel era medico, vcin, entrctrulto, 
cada, de mineiros que em vid:~o têm da.do a liber· entenderc5J com o procur ador do convento c 
dade nos seus escra\'os, não singulat·mente, UUIS renunciou aos aerviços pelo resto do tempo . 
ás de?.erias, quando vemos· tudo isto, que nos Isto acabo de ser feito hn muito ~oucos d1as, 
encanta, nos satisfi'~ e nos org<>lha, é nesta siio 73 escravos. O que aconteceu - Estava-se 
occa~illo 'lue o governo vem 11ropol' augmeutat· em época de collJ.eita, o fazendei1·o propoz I!Cs 
impostos exclusivamente sobre uma c[&$SC para recentes libertos continu&~· o ser\'Íço pagan
f3zer o que ell& está fazendo por si mesma., de do-lhes g~nerosamente o trabalho. 
modo muito mais .eflicaz e honroso para ella 9 A colheita ·é um aerviço moderado, facil, 
p 1ra 0 Braúl? com modo c pago de to. I moncir:> que reproacnta 

Si os particul>Lres se r etra.hissem, si se recu- pelo menos 0 $al&rio de 2 a 3$ diarios. Poia 
bom, esses escravos no dia e::n que fina

sa.ssem n este dever humanitario, era legitimo, lizou 0 contrato vieram met\er-se todoa aqui 
o1•0. ro.zoo.val, ora mGsmo oece•~ario qua o go- R. a J · d · d bMh · · >la 
verno, tom11-ndo. ~ iniei~tiva, lhes im11Uzesse uo 10 e. anetro,. elxnn ° 0 tra. 0 "gnco , 

que podert:tm contmuar senão na me•mo. fa, 
impostos; até como um:l. pena, que llles tinsse r.end~. nas da vizinh:mça., onde seriam facil
ps.rie d11- propriedad~ para promover lib~rta.ções; meote reeebidos. 
m&s d~sde que elles tornam a direcçllo do movi- · 
menta e praticam em grande escala este a.eto _ Üt'a, meus senhor~s, convém CJU& nesla ques
humaniwio, que sig-nificação tem a interven- tão o governo medtte e exa.mme bem o que 
ção do goTerno. este ciume, este desejo de proJXIe· 
dimin11ir a gloria do paiz, tle apossar-se della, Quanto aos impostos, etn minha opiniiio, 
como si tudo sG daves•e ao ~ovnno1 era razoavel que foasMl aug-menttdos, CJ.uo 

Senbore~ . o g-overni> infelizmente neõta como foilsom até pesados e oppressivos, si os parti
em muitas cousu não olha a verdade, procura culares se mostrassem rec1Lcitrantes, difticeia: 
11.penM as appareneias, quer a fllma do vão ma• quando si mostram faeeis, -q11~ndo as ma
appo.ralo o não a utilidade real, e modesta das numi.o&ões paréiculareo são numerosiosima.e, 
boaa aei)ÕilS; 'lner qne â llem de si. quando se accelera o m~vimento em todos os 

Vou referir á. casa um fi!C to, que talvez sej• sentidos, não v.>jo oeceõsidade de augmental' o 
por ella. ign<>rado. governo o• impostos na razão até de 40 •i• 

Quando a,lei de 28de Setembro completou do valor d1 propriedade. E sobretudo, com 
oito annoa, o gave~no receiou que o• propl'ie- e.sta• grande injustiç~, que recahem pl·inei 
tarios, a !tendendo mais ao• seus int~resses do palmenLe na cidade do Rio de Janeit·o, pois, 
que aos seus devores, enlregass~m os ingenuos sendo j)rovi.hcial o imposto sobre escravos·, estão 
á administração public 1 e remetteu circulares em parte isonlas .1s províncias ! Nesta quesião 
ás autoridades recommondAuào que diosuo.- eoropreh~ndo e escuso até "" imprudencin: ella 
dissem Cl8 proprietarios de eutregal-os. (H a falia tanto â. iml€inação ·que podemos o de· 
1;tzrios apartes con,i;rmando.) vemos desculp~r cartas leviandades. O artista;, 

Pergunto à carrun•a quan:lo SG quer a emanei- o advogado, o negociante, o lavrador , o me
paçíl:o, quando se quer o bam da socied1dc, o dieü, to<bs se pódem entregar a imprudencili.S 
•~b~rnos que Gs>es individ~o• denominados in- e facilidades a este respei to ; ha aó um 
.genuos têm de ontrar na socie!lade no fim de homem ·para quem as fantasias alto vedadas: 
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o " estadista. O ve•dadeiro e•tadista deve olh~r 
a quest.àG em si, e :\ responsabilid~e que tem 
perante os graves interesse5 que lhe estão 
COirnados ( muito bem), S BIU Vácillaç.Ões, 
sem fraqueza, sem o receio d .ts opiniões ephe
meras e transitorias do momento. (Mt<ito bem.) 

Sr. presidente, creio que me teuho alongt~do 
demasiado. (Na o· apoiados.) 

O Sa. BARÃo DA LEOPOLl>lN"- :- Tem fallado 
muito bem. (Apoiados.) 

O Sn. I!'. BELISAaro:- Eu diss~ ao principiar 
que não }'Odia. disc~tir estes additivo•. Elles se 
acham aqui impressos e enchem iô pagin?s de 
um i'll-fo!io: niiO ha; meio nem mesrno de co
nhecel-os, de discrimind-os, de classiJicM-os; 
ides ver vós mesmos de.qui a pouco a confusão 
quo h a de reinar na votação. 

Senhorea, o ministerio de 3 de Junho não 
obtem desta carnara senão este orçamento, quG 
v~i ~era pedra de toque da. ~ua. politica: al fi
nanças estão desorganizadas, os serviços publi
cas deso~ganizados, ~<s despezas. augmentada• 
de inancira nunCa. visto.. · 

Si nós votamos a su ppressão do imposto sobre 
a lavoura, a reducção do imposto de exportação, 
tínhamos tambem votado· constantemente pela 
reducção de todas as despezas (apoiados).; ti
nhamo• o direito c! e exigir isso de vó•. O gu
verno, porém, não pódç atirat• a responsabi
lidade sobre :1. camaTa, como parece que é 
._ sua opinião e desejo ; essa responsadilidade 
lhe toca. principalmente como director da po
liti~a. Ao governo cabe a. · direcção e lhe cum
pre exigir dos ~eus amigos sacrili.cios, c nilo 
permittir· que os interesses provinciaes venham 
estragar o orçamento, perturbando a sua orga-
niaaçS:ó é economia. . 

Senhores, eats lei vai fiar a prova d,t política 
do ministê.I'io 3 de Junloo. P.;ço a· qualquer 
que tenh de julgar dessa. política, da direcção 
dada as camal'as, que leia este acervo de in.
con.sequencia.s, . de desordem, de falta. de di
rccção, de falta de vis !;as políticas e financeiraa, 
que reina neste orçamento. (Apoiados, muito 
bem). 

o t•esponsa.vel por isto, senhor.~s. n~o e só a 
ca.mara, mas a falt" de direcç.iio. A c amara 
chegou a esta. pJsição, nito só por si, mas priu
cip.aimente por culpa do governo, r1ue não 
•oube imprimir á poliLica caminho seguro e 
firme, como se deveria espefo.r de um minis
teria identificado com a m~ioria. (.4.poiados, 
muito bom ; . muito bom • o o,.ado~ e (c li c i
tado.) 

O lia. PRBsrn:tNTJC :-Tem a palavra p:ira 
responder o Sr. Msrtim Francisco. 

O .Sr. Mart.i..Iu. Francisco:
Sr~ presidente, medida transitar ia, mas in dis
pensa val pa.ra .o acontecimento ine3pera.do, 

"' ante o qual o governo se apresentou, o voto re
lativo à .emenda da cOmlllissão, que J:lropõe. a 
crcação de direitos addici:ona.e•. aos tmpostos 
geraes, n~ póda deixar de ser por sua ~tura2a 
uma medida importanti.ai;ima. ' 

O SR• PaEstD:ZNTE oo CoMBELRO :-Apoiado. 

.O SR. MARTIM FRA.NCisco: - A fórma 
me pa.rec~ que, ou acceita como esta, ou 
modificada, de modo a que por essa modifi
eagão a maioria conceda ao gover.no ainda. uma 
prova de confiança, considern:ndo taGs impo•t~ 
renda geral e outorgando ao goYerno. que 
apoia a. distribuição equitativadessa renda pelas 
dtversas províncias ; esta fórma., digo, não me 
parece questão tão importante que não possa no 
seguimllnto dos JtcontMimentns ter qualqner 
modtficação. 

Si eu fora governo e si a medida fosse pro
prosta nesta.• condições, eu acceital-a-ia como 
mai• uma demonstração de confiança. por parte 
da maioria. (Apw.tes.) 

O proposl\c da não recuar ante o exacto cum
primento da legalidade, senão por motivos que 
se prendam immediatament-; ãs altas conside
''ados de ordem e s~gurança. pnbli ca•, tam-uo o 
governo. Nem elle,. veiu bypocritamente pro
curar velar a sua conducta , antes a expoz ·com 
tod.s; a franqueza, sujeitando-se ao voto da ca
m<.ra. (Apoiados.) 

E' isto o que o governo vem propor nova~ 
mente, declarando por nm dos seus orgão~, 
pelo !eader investido com a confianç .. da maio
ria e do governo, que fez q_uestã9 a·e confu.nça 
do voto da cmenoin, como fol ~preoentada· pela 
commis•ão (apoiados) •.. 

0 Sa. DuQUE-Esra,w., TEix:ClRA :-.Ti se 
a.ggravam impostos por confiança.? 

O Sn. MAI\TIM FLU.NC!sco:- ••• resguardando, . 
declaro nov&men te, o seu direi lo, o seu livre 
eJtB.me, qnanto ó. fôrma, E ac~edito que, ai a 
maioria quizer coneeder ao gabinete actual 
uma nova prnva. de confia1.1ça, outorgandO-lhe 
a distribuição do imposto, não deva o governo 
rejeit~l-a. : to! é minha opinião. (Apoiados e 
apartes.) 

Eu me dü•ijo nosta occasião ao partido li
beeal, sem d1stincção de individualidades ou 
de m>tize~, que po>sam ler existido, mas que 
desapp~receram compleb.metlte ante o grande 
interesse da cauaa.libetal. (Apoiadose apartes.) 
Eu colloco francamente a questão de cont'lança 
em nom~ do governo, questão que a maioria 
aceit" sem hesitar. (Apoiados.) E digo .;, 
ma.inrÍf' : p~lo exemplo de discipli<UL e o d~ 
união que nos dão nessa emergenciA os nossos 
diaLinctos adversarios, pautemos nós tambem a 
a. .uossa condu c ta. 

Retiitamos muito antes de soLver a r~uestão 
e attendamos para a gravo responsàbilidade 
q \la vamos assumir pe~ante o paiz, os . nossos 
comm1ttentes e a causa libera!. (Apoiados.) 
Vo~Es : -Voto;! votos! 
O SR, lliARTIM FtUNCrsco :-Proponho o 

onecrramento d,. discussão. (Apoiado$ ; 1nuito 
bem, muito bem. O orador d felicitado.) 

Posto a voto~ o r equerimento, é approv,,do. 
0 Sl\. MART!lol. FRANCISCO (pela ordem) re

quer votação nominal $Obre a emenda relativa 
aos impostos addicionaes. 

E' a.pprov~do. 
· 0 Sa~ LEOPOLDO CuNHA requer a relira.do; da 

emenda relativa 9. engenhos e.entraes. 
E' .approvada. 
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. Os .... RA1·1sBo:u (pela onlem) requer" t'G-1 porqua vê nelle uma vaaLagem publica. 
"tirada da su:. . G~endo. relativa :> eotrada de (Apm·t•s .) Ainda que fo•se apresentado por 
ferro de Ba turtle. um governo con~et•vador, votoria por alie com 

Consultada. a cas~. ó concedida. I· todo o enthusia.swo, 

O SR . .Tos!O M>.mAxNO (pela. ordem) nh~erv~ O Sr. Rego Bal.'l'OS (pela o1·dem) 
<tue, .consignando a emenda a_pt·esentada pai~ diz que, como depu lado por Pernambuco, deve 
commhsão de orçamento a idea da i gualdade d~el:lf~r que vota contra o additivo por ser 
das ta=: pela qual propugnem, j ulga do s~u q!'e~tão de. conti~nçn e porque não s~ j!llfl'a com 
dever rettrar o. emandn, o · podo p:l.ro.. e~ta filu d1re1to de 1mpor sooro todo o lmp~r10 nrn~ 111'
qua o nobre preaidente se digne c onsultar a. dida porque por elh reclamou 'l. Associação 
casa. I Comm~retal da sua wovincia. 

Consulto.da, a e as~ concede a N~i!'llda da.. O S:a.. M.'.XOEL PORTELL.'. pede a. palnvr:. pola. 
emenda. ordem. · 

O Sa. .AFFONso P EKNA (l>ela ordem ) de- 1 O Sa. Pn.ESIDEI\"1'1! diz que não pódc dar a 
clara que \'IJta pela. emenda. pe~ declara~l!:o de palavra. par" f..zer decl:1ração àe voto. · 
<tne ru. 3• discuss'ão se ha .de modifical·o. d~ O Sn. GONQ.\ LVES F'ERRE!M:-Mas tem dado 
modo a ponto de tornal-:.acett~vel. o. outro•. 

O .!S:r. Rodol~ho Dant;a.o;, (pela 
ordem).d•z que adhere a. declaração do aen nobre 
amigo, ma..• com esh d ausula .: s~ntlo inteirn
mente infen.!O ao additivo, cuja. votação vai ter 
logar, nã.o yot:Jrá por elle senão cgndicional
m m te, à vi sta da. declarnçl!o do nobr~ lruulcr 
da m 1ioria., de qu~ elle será modinc .. do. 

OSr.RuyBa~bosa, (pclaol·dcm) 
acompanha as declarações dos dous nobres da. 
pulados que acabam de sentar-se. Votnró. polo 
•\dditivo de que se tt·ata, unicamente na espe
ctativn de que·elle plSSe com qual<J,ttcr modift
c~ção que o possa ternar aceitaval a maioria. 

\'ota, portanto, si et in quantum à" óspet•a dn 
3• discua~ão , ng, quo.l o seu yo1o aeri decisivo 
contra o additivo, si elle ~e mantiver nos termos 
em que se acha.. · 

MUITOS Sas DxPU1'ADOs pedem a p:ll:wra pela 
ordem. · 

O Sa. PnESIDENTll observa Ma nobres depu
tados que lhe parece mais reg11lar que oss ;s de
clarações da voto sejam feitas depois da votaç.ão 
e mandadM. por escripto á mesa, conforme do
termina o r egimento. (M ~tito$ apoiados.) 

O Sn. PnESIDENn rcspond~ ao aparto : <JUG 
desde o principio tem feito esta declaração. 

O Sa . M.\NolZr. Pon-mtu.:- O qn~ ett quero 
é decla.ro.r simplesmente neste r~ciato qae não 
so traL~ d~ uma qu0stào de Pe1·n:~mbuco 
(apoiados) , tro.ta·s~ da uma questão que inte
l'Gf!Sa. todo o lmperio. (AjJoiados ; e profere 
outms pa~avms qHc p~la muita confus<ío não 
puderam ser ouvidas, mas que fo~am apoia
das pelos demais depu tados ele Pernam· 
b!!CO. 

O Sn. ANTOI'ii O DE StQU>: <R o!o. : - Pergunto 
á mesa. si em nome d·,, co1nmissãa pód~ l'Gti.ra:r 
~ outra emenda., o.fim de que a. Yotaçíio seja. ex 
clusivmnente sobro o substit<~ tivo. 

O Sn. PuEsrDENrll : - De c lar~ que, apro
vado o substitutivo, estã prejudicad~ ~ cmonda. 

o SR. BEZERRA C,WALCANTl : - O bSO.l'Y:t, 
como ··~la.tor da commissl'io, que não pe-liu are
tirada do additi-.o, porque ~presento!l o •ubsti
t!ltivo, o quo qum· dizer que approv:ulo este, 
ficaril'at1uelle·prcjudicado. Entendo que a mesa. 
resolveu pe~fe:tamcnle a quostão. 

P rocedo-se a volaçiio no10inal. 

O Sr, Duque-Estrada. Tei- E menda .iu\•stilutiea. ao additito da com-
xeira (pela orde•n) diz que pediu a p:~b.. nus~i!o . 

· vra para r ender culto a esse pr incipio de i guo.l- 1 Serllo nrt·nca.dados IlllS a.lftndegas do lmperto 
dada que não pó<!~ ser desconhecido na m~ni- o rnesa.a de rendas hnbilitado.s, além do> direi tos 
festação do ,}mnsamento. Portanto,. íi_CODlpa - jt\ e~tabelccido• por lei go:al, 10 ":. :"ddic!o
nhando os illostres oradot·cs no dtrett J que naoo, ealcula<l os sobre o 1mpo•to de Importa
exerceram de fazer a sua deela.ração de voto <;<~o. que serão appli cados 1\s despezM d:J.s re
motivada,declar~ gue tendo o governo desejo de spectn:as .provinoias. 
fazer passar a tdea melhorada o m od\fico.da em Os d1re1toS quo se cubrarew na alfat><ieg"· do 
S• di.scuasão, à vista das oxplica~.õe3 dos s3nno- Rio de Janeiro, 011 e~ q~alqnar outra cuja un
rc• deputados, cada vez co~o'l. mah convicção vota portação suppra. provmcta. que não tenhs. nlfo.n
contr:~ o additivo. dega, se:rão distribuídos na propo1·ção que o go-

O Sr. M o ura. (•ainio t~o d" }"slifa, 
pela ordellt) :- Declara que o gover no uão 
acceit~ a votação>co:r;dicio nal. (Muito bem; 
muito ben•·> 

O SR. EsCIU.GNBLLF. TAUNAY :- 0 nobre mi
nistro procede nobr~ mente. 

O S .-. Felici.o dos Santos (pe!a 
ordem) :- Imitando ·as decl:l.raçõas que a.c.•ba.m 
d& ser ídtaS, dU t.alllbem ~ue vota pe1o ad<liLivo, 

v. IV ,--41 

verno determinar, pelas provineias suppri-Jao . 
O p1·oducto de•oa arr eca.daçüo ser~ esoripturado 
em deposito, c nntregu ' . ~or prestaçõe~ m.en
saes a competente admuustra.çio provi nma.l, 
obsen·adas as d'tsposições dos arts. 22 e 74 do 
decreto n. 6272 d" 2 u<> Agosto d~ i8i6.- S. R. 
- Sala das sessões, 29 de A-gosto se i88"2.. -
Be;erra Ca,alcanti. - Sou;a Car~a!lto. 
Rodrigues P ei.,oto. - Ft·ancisco Sodre . -
Rodrigues Juni<n·. - Bezerra de M en.e.zes. -
Ulysses Vicmn<>. 
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Vots.n:t a favor os Srs. Adriano Pimentel, 
Almeida Oliveira, Sínval, Vi1nna Vaz, Basson, 
Fr~nkl1n Daria, Meto~, Jo•é Pempeu, Rodri
gues Junior, R~tishona, Tliomaz Pompeu, !'le
~ei·ra Cavalcanti, Manoel Carlos, Souza Qarv~- · 
lho, José l'vfaL'ilnno, Joa,quim Tavares, IDysses 
Vianna, Ser~phico, Antonio de Siqueira, Es
pindol.o., Riboin de Menezes, Theo;>hilo, Pr~do 
Piml}ntel, Prisco Par-:t.iso, Fraucisco Sod1•é, 
lldefonao de Araujo, Carneit·o d·L R.ochá, Zama, 
Ho lrig11es Li=, Juvencio Ahes, Aristides 
Spiaola, Ferreira de Moura, LeJpoldo Cunha, 
Bezerra de i\ienezes, Abal:lrdo de Brito, Paula 
e Souza., Ma.rtim Fra.nci,C<J, M11.rtim Franci•co 
Filho, Souza Quei•oz Filho, Alves de Araujo, 
Silva Mafr.1, CJrlos Affonso, Ignacio Martins, 
V a~ de Mello, Joao Penido, Sih·hno Brandão. 
i>lontandon, Matta M. ch3do, Felicio dos San~ 
to.~, A\fonso Celw Jnnior, Gonçàlve• de Ca~va
lhn, Augu~to Fleury. Camargo, Rib~s. Maciel, 
Dhna" F.,lisberto. (':57). 

Votnn cnntJ'a os Srs. Passos Miranda, Cantão, 
CJ~n~, Mac--Dowell, Silva. Maia, Antonio Pint0 1 

Rarão de Canin~é •. Al~aro Caminha, Ta~quinio 
de Souza, Carne1ro da Cunha, Tertuliano Hen
rique•, CL'U7. Gouvea, Manoel Portella_, Pet•Jtti, 
Rego Barros, Henrique Marques, l>ouza Leão, 
A ltofor:>rln .T onior, Gon~-~h·es Forre ira, Barão 
de An•dia, G~miniano, Coelho Cam~os, Bru•&o 
do Guahy, Ruy Barboza. At·aujo Pmho, Ro
dolpho Danhs, B11rão da Vilb da Barra, Duque· 
Estrada Teixeira, Fernandes da Oliveira, F, 
llelisaú~. Alm,ida. Pereira.. Alfredo Chaves, 
Pereim da Silva, Lacerda Werneck, Andrnd~ 
Figueira, Ferroira. Vianna, Almeid~ Nog11eirn, 
Co5ta Pinto, Ulhõa Cintra, Escrag-nolle Taunay, 
Candido de Oliveira, Aifoll$o · Pannn, Martinho 
contagem, Carvo.lho Rezende, Vnz de Mello, 
Olympio Va!ladão, Soares, Vieira de And.,·a.de, 
Leopoldo de Bulhões. (49). 

E' approvada a em·)nda, bem como as sa
guinton: 

Fie~m isentos de direitos as machinas e se ~s 
a.cccasm·ios e materiaes que importar a compa· 
nhia de B~beribe, em Pe~nambaco, pa.t•a suas 
obras. 

Paço da camar!l., 30 de Agosto de 1882.
Sou~a Le<ro. 

Additivo 

Fica concedido 30 governo o credHo e3pecial 
de 6. 000:000$ para ser npplicado ao melhOI·a
mcnto do material da armada, de accõrdo com 
o plano qu; fór adopta.'lo P'lo govemo. 

S. R.-S~la <Ias· commis~ões, 26 de Ag-oslo 
<le 1882.-Eezerra Cavatcanti. -F•·a»cisco 
Sodre.- Bue,.,.a de .Meneses. - Rodrigues 
Peixoto.- Rodrigw:s lt<niw.- Antonio de 
Siqueira. 

O imposto predial d0brarlo que pagam as cor
poraçoes dl nüi) mot·ta, nilo comprehellde os 
3 •/o destinados ao s~rviç~ da City Improve
menls q11e lhe de~e ser cobrado como aos par
ticulares. 

· Süa da camal'a "dos d.~pu.tadoR, 29 d~ Agosto 
de 1882,-S. R.-Ferreir<t Yianna. 

Oll'ereço como a.ddi tivo o:·seguinte projecto.
Escragnolle Tattnay, 

N. i A.- i88:1.-i8S2 

i• SE5SÃO 

.A.'s commissões reunid:').<:::l de fazenda e ctç.a .. 
mento foi pt·cscn te um pr~recto a2resent!'do na 
sessilo de ô do cot·rente pelo zk. deputado AI
frade d3 ·E>:ict-a.g-nolle Tauoay. ~IJt"!rminandô 
quo a~ cartas d~ naturalis .. çJo fiquem doedejá 
isentas de toda e qualquer impost '· 

As co~roissõe;~ s )m c ~ncet·d .lrem iutoira
mente com as opiniões desse Sr. deputado, ulti
marueule expendidas sobre coluni•a~ilo,•ão, en
tl·etaato, do pareca~ quo se adop!e o mesmo 
projecto e o apresenta.rn :í cou~ideraçiio dost~ 
camara. · 

Sala cLts com missões, em 14 d! Feverei1'0 de 
1882.- C"ndirlo rle Oliveira.-Ignacio ]!{ar
tins.-P. Pimcntel.-A. Figuei>·a, vencido. 
-Pereira da Slua. - Jí o1·eira de B~rros, 
pela. conclusão. - Lourellço de Albuquerque. 

N. 7.- 1881-1882 

l'ROJEC'tD 

A Assemblea Geral resolve: 
Art. 1. • As cartas· de naturalisaç;ão ficllm 

desde já isentas d~ tolo~ qualquer imposto. 
Al't. 2.0 ReYogadas a·• disposiÇões em con

trario. 

Sala das sessões, 6 de Fevc,·airo de 188·Z.
Eseraan.olle Taunay. 

Additivo. -bo funccion>rios chis e milBare•, 
apo.~entados ou reformado~g' qu3 nceeitnrnm o 
cxereePem empr"ego ou eommissio J•etrihuida 
do gov.•rno get·al, p!"ovincial ou de cowpanhio. 
sllbvencionads.,oll com garanti~ daj11ros do Es
hdo,ou de pt-ovincir., pcrderlio d'wanto o tnn1po 
em qu'} exercerem omprogo ou commissão os 
vencimentos da r~spJctivn :l.posentndori~, oll 
reforma. 

Sal~ <l:ts s~ssõ 12, 28 <h Agosto de :1882,
Andrade Figueir<J..- Ferreira Vi<t•ma.- Go· 
mes de Castro.-LaciJ1'da Wernecl1,- So•ua 
Qaeiro:: Filho, 

Fico. o governo l\Ulot·izado a reve: as tabellns 
a.nno~aa ao• docr..tos n. 5245 de 5 de A!iril de 
1873 o do 2 dJ Agosto de i87B, estabelecendo 
nova classificação parCJ. as thesourv.ritts de f"
zend~ e alfu.nd9gas das l'rovincias, e pod~ndo 
augmentar ou diminuir o numero dos ~espe
ctivos emprsgados, como fM mais conveniente 
aos in.teresses d~ ~wviço·; dévendo s w aubm,t
tid&s ae novas t:lbelhs ã appl'o1·açlio do poder 
legislativo. · 

Sala d~s commissões, 1 do Agosto de 1882.
Antonio de Siqueira. 

Emonda ao additioo apresentarlo pelos Srs. 
Thoma~ Pompeu. e outros. relati~o •Í ga
?"'a:ntia. ele j uros à CQ1npanhia saotechnica e 
agrícol-a do Bra::il 

Em v~z de.- sebl'~ o CB.pit~t de !.500:000$, 
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ci•ga-s c- ale SOO:OO'J$; pan< 1uuular um ~O$ c~
t •'d.ocimentos <{Ue · pretende crear. 

Sala <las ses•líes, ~!J rlo Agosto de 1882. 
llf att<L ,11 f tChado. 

F ica o ;:ovet•no au~ori•odo a contt·~L:ll' c;1n 
q11em melhores condiçiíes ·oJ!erocer, n. desob
stt·ucçào e na v· gação a vapor do rio d~s Velhas, 
do pou.to jul.~a:lo mai• conveniente ~>IÔ a SUl> 

fciz e do S. F ranr.isr.o, rlc> Piro.pnra. até Jat)b:i., 
estação terminal d2. estra.d~ de forro de P:>ulo 
A !lo uso, ;;ar<tntindo juros não excedente a 6 •/ 0 

sobt•;, o capital ~ffcctivamentc du.•pemlUo até <J 

maximo de 6.000:()()()$ e ooucedendo os outro& 
fuvorcs ordinariamente fei tGs a cmp1-e1~~ seme
lh.:tnt:o~. 

S<1la das sessões em 20 de Junho de 1882.
Matta Maclw.do .-Cant.lido de Olir~ein<--. 
'l.'ILom.a;; .Pompeu .-3fo~>Ccmdon .-lo>é Ma
l'ianno ,-L'im!4 Duarfe,- A. E. de Camat'!JO. 
-Leopoldo Cunha.- Ajfonso Celso l unim·.
Prado Pimentel.- Felicio dos Santos. 
ltJ•~acio Marttns. - ltlliencio Alves.- Ce::ar 
Zan,oa. - Rodrigues Lima .-Carlos Alfo,.so . 
- Joc'lo Penido.-Iosé Pompeu.- Rióeiro de 
Mcne;es .-SHviano B,·andiro. - Abetm·do d& 
Bl'ito. 

--wereço como a.:ldit ivo ao o•·çameulo da a.gt·i- · 
cultura. 

Sala. das s es sões , i9 d e .Julho de 1882. 
Affonso Celso Junior. 

N. 432 A- i882 

2~ SESS ÃO 

Pro~cto 

A commissão de fazonda,a quem foi presente 

nieadoa"4lo de IlawbLugo ~ dispeu~ando o co tt"ScC
~iouai'Ío ou "CUS l'Cpreseu·,.n tes daooi•i gação rle 
1 ~ t;•oduzi~· colollos c seguindo no u1ais s.s díspo
~•ções do decreto u . 2 , i66 de 26 de Agosto de 
1880, pelo qual •~ fez Í(llal conces~r<o i o9 trad~ 
de ío>·••o ll:t provinda h B>hi~ c a de Phibdol
phiA na de Mino.s G.,·acs . 

A~t. 2. • Hevo:;-a tn-se as dis;>aúçõcs em con
trarH> . 
· Psc;o da ra.mara dos depll lados em~ do .lt.tnho 

do 1882. - P,·IUlo Pi.,.cnto:l. - J.úclal'do. cl<J 
Br;,o . ..___ 

Fica o goveruo aulori.atlo :> gólJ'antir o j uro 
<lG 6 •/. ao anno e ao c>mbio par . até 10 anno.•. 
a um cnpital mnimo de 2.500:006$ a. comp;~
nbi~ que se organizar para o melhoramento do 
porto da Fortnlcza, e cGnstrucçlio da res.,cetiva 
1\lfnndego., sob ns l><!guilltes oondiçiios : 

i.• O prazo do privilegio serà no maximo do 
33 a.nnos. 

2 .• As obras para o melho~ulenlo do porlo 
serão ns q tte constam do plano apNSenta.do ao 
governo imperial pelo engenheiro inglez 
Hawkshaw. 

3.• A eompanhio. cobro.rá as seguinte• 
taxas: 

De um a 10 l' CÍS por kilogl'amma de mer
cadoria qu e embm:ar ou c!csembarcar no 
porto. 

De 100 a. 150 réi• por tonelada me\rica. de a.r
quo:>.clio dos n avios, na razfio da. e11rg-~ e clcs
c~rga qu~ fizerem, 
· A de arma.zena~:e"' actualmenle cobt-:~dn 
pelaB .ra;1:1rtições fiscacs e bem assim ~ pro
veniente do serviço da c?.patazia da a lf<>n· 
àega, o qual ficar>i a cargo <la n>o•ma com
panhia. 

4 ." No liru do prazo do p!'ivileg-io, as ob~as. 
tlllllet•iaea, predio; o aceess:orio$ passarão ao 
domi nio do l::lsl.ado, tudo em pet·fcilo ostndo do 
cousenação o indepondenle de qualquer i ndc
runi.,,çiio do Bst:,do. 

5. • As t.o.:-ta' só ·soriio cobradas d·!pois de ~on
cluiclos todas as ob ras. 

o vroj~cto n. 132, a.saignado p.!lo Sr. Affonso 
Ge1so Juuior e outrGs Srs . <lepul..do>, 0\ul.uri
'·"ndo o governo a v•!ndor ao coneessionnrio da. 
estrada de ferro projeelada en tre Vargem Ale
J.:l'e, na proYincia da Bahia e Cachoeira das 
Pa nol !Ds, na de Minaa Geraes, .oll a. cmpreza 
< tU~ i!W'& tal fim ae organizar, a1i• kilo,uolroS 
•lo terras dG\'Ol utas de cada lado da refGrid" 
O$ll'ada, nas mesmas condições da vondu feh·> t).• O go~et·u() tcr.i o <lircilo do l'o~er, da ile
em 1849 á sociedade colonisa.d tra de Haml!ur- córdo com n. compn.nhia, as mus Estabelecida., 
go, dispensando o concassionario ou seus re- J'ar" o fia1 do reduzil-M, tod:> " v• r. quo o j uro 
presantanLes, da obrigação de introduzirem co- eneder n i O •[, . . 
lonos e segui ndo no ma.is as disposições do 7 -~ A coll\Panhia i ndemnizs.r:i. ao Estado d1. 
decreto n. 2.'166 de 26 ele Agosto de i SSO, polo importancia dos j uros l' eccbidos, logo q\te a 
qus.l se fez igual coMessão :i estrada do ferro renda liquida exceder de 8 o!•, sendo metAde 
de P h iladelph ia "Caravellas, é de parecer que, do excesso destinado :iqttelle fim. 
nlilitan do em favor dess1 c:lncessio :ts meamas s. • Ao governo i mperial fica o direito d e •·as
razões de inter esse publico, que deter minaram gatar o.s obras eon•truidas pela companhia, uma 
o poder legislati vo a .fazer igual favor á es- vez que e!lns estej a.m terminwl.as . 
tl'ada de f ·rro de Caravollas, n :1 prodne!a da 9 ,, A indemniza.ção set-á foi ta pot• apolices 
Bahia a P hilad,lphia, na de MinM Geracs, seja 
:•dopt~d,-o ·~gllinte rrnjer.to . da. divida publica do jut·o d e 6 •lo ao an no, set·-

Art. 1.• Fica 0 govet·no autorizado a vender vind~ de base á estipulação ,do preço!' impo~
ao conces>ionario da es tt•a.da de ferro proje· to.nc1a da.s, despezo.s effoctua"a' e dev•do.n1ente 
clada. entre Var gem Alegre, n a província da comprovauas • . 
Bahia. c Cachoeira das Panollas, na de :Min"a \ S. R.- Sala du se•sões, 22 d~ J unho de 1882. 
Geraes, ou a em preza <tu e para tal fim se orga- -J. Po•npeu.- .4.. P into.- Thomaz Pompc«. 
nizat· seis . kilometros de terras devolutas d" • - Rod·rigv.es Junio1·.-Dr. Meton.- Besen·a 
cwl.a lado da r eferida estrada, u as-mesmas cou- ' ele 3leneze•.· - LeaadJ-o Ratisbon.a.-A,r~aro 
dições da venà~ feita em 1849 a soeieda~e colG- 1 Omnin!Ul. 
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Emenda ao OJ"çamen.to 

Fica o governo ·autorizado par~ renov:>r por 
cinco annos o contmto de colonização com a. 
sociedade colonisadora d·J Hambo.rgo de 1849, o 
~ual findou a i de Abril passado. 

Sala das sessões, 20 de J ulb.o de 1882.-Es
cragnoUe Ta,tmav 

Emend11 ao § 24 : 
Depoi~ das paltvras-barra de S . Francisco, 

in fine, a.creseente-se-fieando ~ governo auto
rizado a rever os con ~ratos com as companhias 
de na veg·aç!!o a vapor subvencionad ' s, reno
va.ndo os que e~piraram, ou expirarem. no 
~xercicb desta lei, si necess~rios fo1·cm, e 
supprimir as &ubvenções, que não forem J?l'e
cisas. Em caso algum poderão ser excedidos 
os prazos e vantngens doo cont1·aLos vigen-

. tes. 

Sala da( commissões,- · 2 de Agosto de iSB2. 
-Be:erra 'de M enllZes .-R. Peixoto .-Affor<
so Pe~tna.- Ulysses Vianna. -Rodrigues 
Junior. 

Additivo. - O f~ndo de emancipaçao será 
dividido pelas p:·ovincíns, cabendo a. cada uma 
o producto total dos imposto• respectivos, que 
for~m nellas arrecadados, de modo q u~ toda a 
receita dessa proced·mcia arrecad :da em uma 
província seja applica.1a. a manumissilo de es
cravos ne!la domiciliados. 

28 de Agosto de 1882.- S. R.-Andrade 
Figueira. - Lace:rda We>·necl<..- Ferreira 
Vianna.- Gome• de Castro.- Sottza Quei
ro,;.- Bal"'iiÓ de Caninde.- UZhôa Cinfr(~. 

·-V= de Mello.-Sil~ia,~o Bmndão.-Mar
timFrincisco.- Pereira da Si&-oa. 

Fica. o ministro da agricultura, commercio 
e obras publicas autorizado a reve1· o regula
mento approvado pelo <iecrclo n. 2922 de 10 de. 
Maio de 1862 e a reformar a inspcctol'Ía das 
obras publicas da eõrte, reunindo a clla os 
divereo3 S&l'viços de. capital do llllpel'ÍO, provi
soriament~ a cat•go do commissões nomeadas 
pelo mesmo ministerio, som augnlento das 
rle;pezM e rlos vencimllntôs nutoriza<los. 

Ig-ual anL.orlz::u;ão õ coneorlidfl om t•cb~-..ão aos 
regulamentos o m·ganizaçüo da secretar i~ do 
estado do mesmo minist•Jl'io e <j,o cor•·eio do 
Imperio. · 

Os novos· regulamento• ·poderão •e r· postos 
pro,;LIOriamente om execução e s~rão submet
tidos ·ã approvação do pod~r legisla ti v o na pri
meira reunião das cama r as. 

S:.la das eommissões, 28 de Julho de f882.
Be;;e>,.4 rle Menezes.- Rodi-igt~.es Jwtiol·.
Be~erra Cava~canli.-Ant'onio de Si'fJJeirr• . ..:.. 
Ulysses Via'"' "· . · 

Arlditi~o 

O ministro e saeretarw de estado dos nego
cias do imperio :fica. autoriz~d~ a reformar a 
reapectiv~ · sec1·etaria M e3tado. mas •em. au
~euto d~ de~peza.que Ol'a se faz em Yirtude 

da lei do Ol'Ç:>mento n. ;3017 de 5 de Novembro 
de 1880. · · · 

Sala das commissões. 29 de Agost~ de 1882. 
-F. Sadrd.-Bcze-,-ra de '1Iene;es.- Be:rer-ra 
Ca,<ilcanti.- Ulysses Via,nna.- Rodrigues 
Junior. 

O govern~ poderã contratar o fornecimento 
p:u·a o fard~mento do exercito o da marinha 
com fa bl'icas na.eionaes, em igualdade de con
dições, por mais tempo do que ê dct~i'minado 
no art. 19 da lei n. SOiS de 5 de t'iovcmbro 
d<>.i880.-Diana- A. E. d~ Camargo. -V. 
de Mello.-F. Pereil·a da Sil-oa.- Marli1n. 
Junior.- Maciel. - Prisco Pa-rais(].- I!ae
(u11ÚJ de Araujo.-.1 .. Go~>çatoes de Ca7·v"lho. 
-Marti"~ Francisco . .:..Candiclo de Oli~eira. 
-Affonso Uelso Jtmior. 

Osjuizés ele direito e dosemb~.rgador~s. quo 
se1·virem nos districtos d~s relações de Goyaz e 
euyabà, gozarão do predicamento de um terço 
de antlguidade.-Padua F'leury.-.4.. Gonçal
ves do Car~"'!ho .-Bc.zen-a Ca .. alca,ti.-Be
zen-a de 1rlene;es.-Leopo!do de BulM~s.
Augv.sto. Fleury.-Aristides Spinola.-Cesar 
Zama.-llfartim Francisco •. 

Auditivo ao orçamento h despez~. · 

Fie:~- o governo autorizado a ceder i camal'a. 
municipal. do Recife, p~r"' prolongamento da. 
rua de Pedro Alfonso até i praça de Pe:!ro li a 
a1'éa nocossarb. occupac!A pelo proprio nacionàl 
nlli e~istente. S. R .-3i de Agosto de 1882.
l os e M arianno. 

São reg-ei ta dos ou pl'ejudic"dos os ~emais 
odditivos, sendo os approvados remoltldos á 
commissão de red'lcçilo. 

A discussão fica adiada pela hora. 
0 SR. PRESlDE~TE d~ pará OPàem do dia f 0 de 

Setembro a mesma do dia 3i, ~anta na primeira 
como na sBgunda parte menos as materhu já 
approvadas. 

Lcvauta-so u sessio às 4. 1/2 horas da Larde. 

AC'L'A u., G:~a sK>sÃo Eli f D~ SETJ<:liRRO Dlll 1882 

l'resillencia do :Sr. L ima Dttarte 

$UMMAR10.-EirEotEX'l'E.-Goqucrimon~QS J.os Sr.s. Ua1·· 
thn Fr:t.nd,~;co, Araujo Pitlbo o Prisco~P:r.rniso.-oe~n.11 

M mJ..-31 distns~!lo tlo p7ojc:eto n~ -:.3.; ''~ ,.Jab1·ic:t da 
mo.lrizdt! S. SimU:o: Oiscursotlfl. Sr. l'..ntlr:tdc Ff.ittdrn..
Disc.ussã~ t1o pl''ljoc~ o ;J.H. A. Djscur:-;os do::: S;:;, Cot:lllo 
tl C:~.mpor> o Ftllici o do:; Sar.L-os.--Diseu5:>l'Lo do projt'eto 
n, '~2 AJ cstrlt1:l t1e rorr., do TimlnL Discn:rsas dos SI'~. 
P.or.tirr:l G<.H<J.icanti, ~huotl c~u·lo~ c [i'clicio tlos Snntos. 
-::!:1 P.l.nTF: D.l O~r>P.)t no ur,\_;..._l)j~cussão·dniii em ondas d1) 

Sl!n:HJo ao ort;amon to tlo n;inh;tcric- Uo inll)~t'iô. Dh
t:ur~o s llús ·.::.r$. AndoaJo f'j!)aci ra~ lfarLim Fl'alicisco, 
Fcn·cll·:l d~ ~fourtl. (:ninistro 1la .jmLiç::t..J, Canlao, 'Fcr
roira ViLl:tna_ o Andt:J.do Fjgncil'::t.- Ordem do J.h\ potr"' 
~de SetcUlbro de t~llil. 

Às H hora•, feita ~ cha~a, achando-se 
pt•esente• lls St•s. Lima Duatte, Ma~ ta · Ma~ha
do, Ribeiro d~ Meneze~, Leopoldo Cunb.a, Viei-



C(rnara aos Depctaoos- lmll'esso em 3010112015 00:44- Página 2 ae 29 

Sessão em 1 de Setembro de 1882 325 

u do Aridrado, Camara'o, Pdseo P;iraiso, AI-~ Ih Zacarias dos Santos, pedindo deferi
moída Oliveira, T heophilo, Juvcncio Alves, Ma· mcnto ao .~eu r•Jque1·imoniJ de J'Cforma, apre
noel Carlos, Seraph ico, lz n:.cio .Martins, Pro.- . sentado em Abril ultimo.- A 's commie31íes da 
do Pimentel, Ratisbona, Ulh<h Cintra, Jose fazenda., marinha e g uerra. 
PO!DJ?CU, .~ntonio. de Siqueira, Can~ido de 9li- Siio li<los e v:io a imprimir os seguinte•. 
vell·a, A<h·le.no Puuentel, Affonso Celso JuUIOl', • 
Alcoforado, Ribas, Rodrigues J11nior, Lacet•da Projcceos 
''V orneck, Meto o, .Mar ti in Fre.nci>c.>, Uy;scs. 
Visnna, Espindola. Coelho o Campos, Pompeu 
João Penido, Barão d:~. Lcopoldina, Carv~lllo 
Rezende, Montandon , Carneiro da Rocha, Silv:~ 
Maia, Souza Queit"OzJunior, Andrade Figueir11, 
Sinval , Martim Ft·~ncisco Filho • Al'is tidos 
Spinola, Rego Barros, Rodrigues Lium, C:mlei
ro da C11nha, Antonio Pinto, Barão de AttcÇ!>.-: 
!;'/_, Cantão, Gonçalv.es de Carvalho! Barão. d~· 
Villa da B•rr"-, ArallJO Pinho, ALne1da Pere1ra, 
Cru~ Gon.-êa, Gnnçalves Ferreir.t, Augusto 
Fleury, Fernandes de Olivcir:. e So:1ri's. 

ComparOCGt<ílm, dopais da .chamada, O~ S~~ . 
lldefonso de Araujo, Za ma, Barão de Camndó, 
Va.z de Mello, Bulhões, Passos Mirand ,, Sot.lza 
L~i!o, Almeida Nogueira, Alfredo Cha,·os e 
Paula c Souz~. 

Ao meio ·dia, n.chaudo- se pre<entes '67 Srs . 
deputados, o $r. pr_esidente abre a sessão. 

ComJl•reeem, depois do nherta a scssio, os 
·Sr;. Olympio Val!ad!io, Henrique M:.rque~ , 
Alvaro Cruninh:t, .BM·ão do Guahy, Pet·ettt , 
Franklin Doria, Rodolpho Dantas, Silv!nno 
Brandão, Mae-Dowell, Abel~rdo de Bl'i to, 
Affonso Penna, F1·ancisco Sodré, B~râ·l de 
Anaclia, Tarquinio de Souza, Maciel, Forreil·a 
de Moura, Crw:, Souza Car\'ll.lho, Jo.~quim Ta
vares,. Manoel Portoll<>, Fclicio do: Santos, 
Felisherto, Ca.!'los Affonso, Silva Mafra, Con
tagem, Costa Pinto. Geminhno, Amaro Be
zerra, José· r>brianno. Alves de Ara.ujo, Diana, 
Bsct•agnolle Ta nnay, FerJ•eira Yianno. e Duque
EatradP. Teioteir,,. · · 

Faltam, com causa participada, os Sr.;. 
Barllo da Esta.neia, BaSS')n, Cast.ello Branco, 
Gomes de Castro, G>Jneroso Marque>, João CM
ta.no, Mo:eira de Bar1·os. Paulino de SOuza, 
Perch·ada. Silva , s.,Ius\iano e Vie\nna. Vo.z. 

Fal tam, sem co.u•a partici~ada, os S•·s. 
Bezerra de MenezoH, F . Baliso.\'io, Pe1·eil·n 
Cabr .. l, Ruy BadJOsa., lwd1·ig-ues Peixoto o 1'. 
Henritjuc• . 

E' lida, posta em discussão e approvada .sem 
debate a acta da sessão de 31 de Ago>to ulttmo. 

O Sn. fo SECRP.TAt'.IO di conta do se
guin te 

EX.PEDIENm 

Roquerimento•: 

De loiro Carlos de Paivu, pedindo que> se lhe 
:lddicione o tempo que serviu no exo1·cilo 
àquelle que lhe foi eoutado p:~r:~. a sua :t]Joscn
tadori~como empr~gado de fazenda: - A' eom
mi.~são de pensões e ordenados . 
De Josephino Fornaud~a da Silva, pedindo 

permissão para matriolllal·-•e na faculdado da 
direito de S. Paulo.-,1.' commissiio d•' instru
eçlio pu))lie!t. 

N. 214.-1882 

2a SESSÃO 

A commiss:1o de f:;zend:t lendo cxamin,ulo 
a pcLiçilo em !jltO D. M"•·ia Curistiua Maclmdo 
Bueno viuvado cr.piliío ret<muado do e~C<·cito 
Franc~sco d~ Assis Machnd? lluono, re<1uer 
lh0 SCJa l'CrniL\ldO O paganlODLO do que devo a 
fn1.onda publíc:t, por lhe te,· sido abon..<lo o 
meio soBo do ~eu finodo ma,·i~o n:t im•:ot•bn
cia de 28:;800, qu1ndo dc~eri·: ser de 26.')400. 
e co?.1riderarulo que a snp?licantc recebeu en; 
bJa fe esse e:<•;esso a q ne J ulg.wa-so com di
l'Cito, é de pMaeer quo seja deferidn n sua 
petição, adaptando-se o seguinte projecto : 

A ~ssembléa geral legislati va resolve : 
Ar L L ° Fie:. dispensada D. Mario. Chri.~

tina Macha1o Bueno, nuva do capitão rcfor . 
mado do exercito Francisco de Assts 1\!acblld.o 
B_ue.no, llc re:sti tu il· o que_aiuda re:;tat· ãfazenrla 
publica por lho ter sido· n.bonada quan tio. 
superior à. qne lhe era devida como meio 
soldo de seu finado marido. 

·Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Rio, 29 de Agost·o de 1882.- Pt{J,f,lo Pimen
t, l.-.!helardo de Brito.- V. do Mello . 

N. 215.-1882 

2• SESSÃO . 

Il:eiJacç/Zo pal'a 3' cliSCU$$<!0 da o•lc,.dll\ o/fc
recir/.a pelo Sr. Manoel Carlos ao pro}ecto 
"· 42 de 1882. ·. 

A 3&semi>léa. geral reoolve : 
Art. i.• E' o gov9l'no alliOri<ado a con

ceder garantia de juros d•1 6 •/o ao capital 
maxhno d' 12.000:000.< para a con&t l'ucção da. 
esLrad:t de fon·o do Mainangnape M Po~ t•a.hyba 
do No1·te a A.cat·y no Rio Grande do No1·te, <l o: 
aceórdo com o decreto n. 799~ de 5 de Feve
reiro de 1881. · 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Snln d!U! eommissii·JS ew 26 de Agosto ue 
1882.- BartZo do Gua.h.y.- Fcliâo.dos Sat>
tos.- F'. Rdi~aJ·io. 

N. 2t6- 1882 

2> SESSÃO 

Reikcção para 3• discussiio da emenda og e
recida pelo Sr. Gonça~ve$ Ferreira ao pro
jucto n. 42 de 1882. 

A uss•~111bléa ·geral r ,.solve : 

AJ.•t. 1.0 E' o govr!rno a.uloriza.dt.> :L c~)llC~Jd~I· 
gai·,mti:\ de jul'CS U•) 6 °/o >.obre O capital 
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ncces&irio à contstruc~.!io d1~ u:uu ~!Lrada de 
ferM <(UG, l"'''t.indo d'eutro. "" eshçiles de 
Frob:eims :.. Palruo.rea, na vi3. r~uc;~ de S. 
Ft·ancisco, em Pel'nambuco, vá ter á viU& do 
Bonito, prolongando-se até a. cidatb de Pes
quoirs. na ruef:1Ul.a. J)roviuds., d•:= nce01·do eom 
"" leis pt'O>'incia~s n. 1455 do 9 de Junho de 
1879 e n. :1684 de 2i de Junho dn i882. 

Art~ 2. • Revogam-se. as 
cúntra.rio. 

dis1'osi~-ües . om 

Sab das commi~sõ·,s em 26 de Ago~to de 
1882.- Ba:riZo rlo Gual1y. - F eUcio elos 
Sanios .- F. Belisario. 

N. 2.17-1882 

z . .a BJ:S:SÃO 

D. J~ta Emília da Silva. Costa, filh& legilimu. 
do fa.llecido tenente do exercito Francisco José 
d:. Silva, allega que tem direito a receber o 
meio soldo da patente de seu pai, e não a quarta 
parte, como fciÍ decidido pelo thesomo na
cional, pol'que, embora tivesse clle sido refor· 
mado com o soldo por inteiro, quando deveria 
tel-o sido com o meio eoldo, esse facto eon
summado creou para elh o direito de percebc1· 
metade do 'lUO eite porcebia ; e pede, nlo •ó 
que se lhe :manda pagar a quantia de 12$500 
mensaes e não a de 6$250, quo actualmente 
re:;ebe, mas ainda que se lhe m&nde pagar 
os atrazados desde a data do fallec inmltO de 
seu pai até aquella. eDO. que lhe foi expedido o 
titulo pelo thesou"o. -

Não parece â com.missão de fazenda proce· 
dente a primeira ptll'te da re~lamaçal:o da 
supplicante, porquanto o facto de haver sido 
seu pai reformádo com o soldo por inteiro, 
quo.ndo deveria tel-o sido com o meio soldo, 
..Uto contar mais de 2() e menos de 52 "nnos de 
serviço, nã.o ereon para ella o direito de rece· 
ber metade do q,ue seu pai inda\·idnrnonte 
recebia, porém sim metade do que deveL·ia 
receoor. 

Quanto á segunda p«<'te à a commilldo' de 
parecer que seja deferi.d:l. :o. soa peti9ão, 
mandando-se-lbepagar a parte do o;oldo de 
seu pai á qu1 se raconhcceu ter direito, 
deedo a da.ta. do ~lleaimento deolo, n" con. 
formidl>de do art. 2<' da lei de 6 de .lanho do 
1831. . 

Para isso p~optic sej L adaptado o seguiu to 
projecto : 

A as~ew.u~éa geral legislr.ti v~ ~e solvo : 

Art. 1 .• Fica ·a govet·no aul.orizado a man
d~~or pagar a D . .Tn• ta Emilia. rla Silva (',(>•ta a 

· quarta pa.~le do soldo de seu pai, .o .tenente do 
exercito Francisco Josê da Silva, desde a. data 
do fllllecime nto deste até a do titulo que lhe 
foi exp~dido p~lo lhcsouro nacion~l. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Paço da camara dos .deputados, 30 de Agosto 
de 1882.- P.-ad() ·Pimetltel.- Al>elal'do d6 

'~-V. deMello. --. 

Si!.o lidos e vão a. imprimir po.t·a. cntra.t· uo. 
ordem dos trába.lho• os seguintes 

Pareceres 

1882 -N. 266 

2.> SESSÃO 

Pretenção ele Romualdo Al,es úe Oli oeim 

A comm.i68ão do fazend··•· a quem foi pre· 
5Cnte a. petição de El.omualdo Alve$ de Olh·oim, 
solicitando uma •ubven~.l'í.o de 200$ mens:.0.• 
para que sua filha .Josepha Aguada Folisb~lla 
.Mercedes de Olil"cira continue a. est•Jd&r !DJ'À.Í· 
cina nas Estados-Unidas, nll.o v~mlo ·r&'>'io de 
convonioncià publica quo accnselhe semelhante 
despeza; é de pareeer que seja indeferida a 
mesm& petição. 
P~ da camara dos deput ;dos, 30 de Agosto 

de :1882.-Pr<Ulo Pimentel.- Abelardo de 
JJritQ. - V. de Mello. 

1882-N. 267· 

2" SESS:\0 

Pretençüo de Wiltiam Foa: e outros 

A commí•sãó de fazend•, a qu~m foi presente 
a petição eu1 que William Fax, por si e COIUO 
t·epreaentante de alguns c~pitalist·•s iugle~.es, 
requeL' iaenç~o de direitos para cert~s m!'teriaoa 
q lle terão de 3er em r-regado~ na. fabr1ca a e fiação e estamparia(ohitas, etc.), que p!·etendem esta
belecer no log~r denolllin .. do So.lto, comarca do 
ltu e provinciade S. Paulo, vem int ~rpó;· o seu 
parecer: ·. · · · · · 

O ttvido o governo a respeito da. petição nllu
dida, inforouu que, pelo decreto n . 8259 d~ 

. 24 de SeteJnbro· de 1881 r.rta . i• e 2• e pala ta · 
· ri!~ .em vi r>or, já oilo i•eutas de direitos 4e im· 
portaçM o BXtJGdiellte a• ms.chin•s- dest.tn_adas 
ao serviço de qua.esquer fabrictul ou officms.s, 
as•im como as Jl<l\"'S de .ma.chinas, importad~ 
em sep:trudo para snbstttlllrem peçaa o.rrm • 
nadas tle lllachina:! livr~s de dit"Jitos, ou SOL'· 
viNrn do sobresalontes à.~ 'lu e, estando perfei • 
t.as, pD!SlllU Íuutili3ar-SO por qualquer 6Vell

lllalidadc . 
luform~ ainda o gcv,;ruo, que além do• ta• 

provi<lonci~~os ou tras t ém a ido Lom:>do.a relativa · 
mente :is fabricas. Assim é quo nc proj~to da 
referida t.~rifa, pela. commis,lo revis~r.t f~'''.'m 
a<loptaclas, em satisfação a.o commeL'clo_ e a :n
dustria, asa-Iterações que parecer,uu reahnve>S, 
sobre~ahindo cnu·o estas, como a mnis impor· 
tante, a reducção dos direitos das materias 
primas de que ca1·ec~ o. industria, s endo redu· 
zida para. esse fim a t l rifa, conforme consta do 
i'elatorio da. mesma commi.,são, pa.gina 6. 

Acrescenta, ftnalm~nte, o go~erno <tue pela 
lei n. 1836 de 27 de Setembra de 18i 0, foi 
supprimide~ o imposto de industrias e profissões 
a obre as fabricas de fiar e tecer al,god~o. e q ue, 
em virtude dessa disposiçio o reg ulamento 
n. 5690 do 15 de Julho a~ 1874. art. 4°. u·. o, 
as d1clarou is~nt.aa de tal imposto. 

Pórtauto, é de opinião o gover no que na le
gi~lação ~~ist~~te encontr-am. o:s pe~iciona.rios 
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a concessão dos f~vores que podet'ão aproveitar 
ao desenvolvimento da mdustria qua desejam 
fnn<l~r no Brazil. 

Em "um memori.at que foi di.stribui.do pelos 
mAmbros desta augusta cam1ra. reconhecem os 
peti ci•>narios •· exaetidão da.~ informações do 
governo, mas dizem que, si na le~islação ~dua.
nnira encontram favoms (fuo· poderão apro•;ei
t:>r o.o do;envolvimc.nto e prosperlda~" <'h f~. 
brica, nlo encontram a gnran tia do estabilicL-tde 
por um c~rt.o nwn~ro do annos. 

Esse argumento, porém, parece improee
dc,...tc. 

Em i1rimeiro 1oga.r, p01·que uão é <le suppor 
que o poder legislntivo re,.ogue esses ÍM'01'es, 
consignados n:~. legislação aduaneira., emqannto 
forem po•oveil.osOS· ao desenvolvimento da indus
Lria 110 pai<. 

Em segundo loga.r, porque não é curial que 
se adopte um projecto concedendo isenção de 
direitos que não ex:iste <u, na ptev!sã:o de que 
poso•m elles ser eata.heleo idos po.ra o futuro. 

Assim, e " eommissilo de parecer qne seja 
indeferida a. dita petição. 

Paço d:> camara dos deputados, 30 de ·,\gost.o 
de t !!S2.- Prado PitMntel.- A/Jclardo ds 
§!;_ita .- V. <k Mello. 

1B82-N. 268 

Pretcllçao à e D. l"oretmat« Candlàa P i,.to 

A commissão d > fa.zond~. a. quem foi presente 
1\ petição de D_ Fortunata Ca.ndida Pinto, r o. 
quei"Clndo o pa.<;amento do mei o soldo de • •u 
fa.lleeido marido, o alferes r oformarlo do exer
cito Antonio José Pinto Rilleiro da Vaeeoncellos, 
considerando que esse of!icial foi reformado em 
vir tude do art. 2o da lei n. 41 de 30 da Selem
bro d~ 1838 sem conte." 20 nnnos de serviço, e 
que portanto a. supplieante não tem direito ao 
maio soldo que pretende, i vista do di~posto no 
.i e ereto n. 548 d~ :10 da Janeiro de f848. e de 
pao·ecer que aeja indeferida a mesma petiç.ã,, 

Paço da. c amara dos deputados, 30 d' Agosto 
de 1882.- Prado Pimmtet. - Abeoarllo de 
Brito. -V. de .lllello. --..__ 

São lidos, postos em disoussao o :~pprovados 
. sem delJ.,te os seguintes 

Pareceres 

i882- N.264 
2• SESSÃO 

188"2 - N. 26õ 

2> se.;s:i.o 

Prete,ção ele D. Je.-onyma ilos Reis ~{ont~
tttgiv e outra 

A commissão <lo fu.zenda ó de parecer que 
seja oul'ido o go•·erno • resi>eito ria. petição, 
em quo D. J&o·onym3 do• Reis Montonogro c 
D. Anns. ·dos R~is Mon~me,<>ro requert\m se 
lhes mande abonar o meio soldo d,, r<en f3lle. 
cido pai, o coronel Joaquim Silverio dos R>is 
Mon.tenegro. 

Pnço da caon~r" ~os dcpuLauoa e:n 30 do 
Agosto do 1882. - Prado Pimentel.- Abe. 
Zar<!o de Brito .- V. de 111ello. .....__ 

v Sn. Pnt:sroENu::- Tem "'l'al •vr.l o Sr.lllar-
tim Francisco. · 

O Sr. Ma.rti.m Francisco (pela 
ordem):-Fnço hoje á earnnra o mG>mo convit,. 
que lb.o fi• na esxtn fei''" anterior . E' possível 
qLLe em materia. niío de natureza politica, mas 
essenchlmente neutra, possamos em bom das 
convonienci:~.> publicaa trabalhar libcraes c 
COilllenadore• de perfeito·accôrdo. 

O SR. J. Ps~nw:- Devemos lra\n\lh&r to
dos os dias; psr:. isso e que vi~mos para aqui. 

O Sn. MAll.tm FRANCisco:-Por isso propo
nho que se inverta a ordem do dia na se.sãn 
de amanhã, apresentando- se projectos, indi
ca.ções e req uerirnentoe até à hora c meia, 
discutindo-se requerimentos adio.doa da hora· e 
mcin atei ás Ires, e daa ttea horas em diante 
discutiudo-se os creditoa extraordiAarios que 
aeg11ndo se me informa., existem na ca:sa. e atlin
gem ao numero de 18 . 

O Sn. ANDUADE FmuEmA:-Aind~ não vi 
govern:) que usasse tanto de credito•. 

O Su. M.mTJM Fao~.Ncrsco : - Di:o ao meu 
collega. que os creditos extra.ordin~rios eonati
tueru um mal, que tem posado sobre todas as 
situaç1íes c em todos os tempos. 

(Ho. ài,UI"SOs apa>·tcs .) 

Lisongeio-me de contar não · s6 com o con
cu~so da maior i", como com o concurso d:t mi
noriP- ne~to esforço que inicio par-~ que oa 
nossos tr:~.balhos possam eonvenir>ntomente 
a.dia.nta.raS~. 
Pe~. pois, a V. E:-:." que sujeite esb minha. 

proposi ç.ão i decialo da eamar·a. 

Consultada a camara resolve pQI~ allirma
tiva. 

Pretençao do$ en•pr~gaclos da. thesor.wa.-ia de 
fazenda da p>·ouinci~t da Baliia O Sr. -<\..ra.ujo Pinh.o:- Sr. pre-

sidente, noticia. que tive de occurrencias · gra-
A ooonmi"-'>ão de pensões c 01·denados, V!ndo ves que se deram ultimamente em uma paro

o:.mnin,do o requorimenlo em q11o os em pro· chia do distrieto que tenho o. hon•& dA reprê
g"j\dos do. thesouraria. de fa:zenda dllo provincin sentar n3sla C-1.'13., é que move-me a vir i tri
d,\ Bahin peciom que seus vencimentos s~{·~m b11na p•ra pedir ao !!'Ovcrno informações cir
o'luip~>r.uloo :\OS .-los empre~ados de iguaes c as- cumstanciada• e eomp,etas, e , ao mesmo tempo. 
·~a doa nlfnndeg.1s, ó de parerer·que se ouça. o reclamar por providencias severas e efficazes 
J.;Ovorno Mhro ""L" pNteJiçi\o. que r·éstabeleçam a ordem publ ica alt~rada 

)o;ab tlm.• commiRslS~• Nll 30 d~ .Agoetn de i882,l naqaella localidade (flão •pniqdo dos~. Pris
-lidc,'otuo de ,\mujo.-Silvia>IO Brandiro. co Po.nà;;o}, senrlo po.nidos em desaffronta ·ua 
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lei os cl'iminoso~, p01·qae a impunidade só 1 dente, os apartes que encaminham a discussão 
pôde 5ervh· de incentivo ti roprodll~ção de netos . qu~ suscitam idéus c argumentos ao orndor 
ta.es, que s!fo verdadeiros attentados c sé rc- ! para que dlo possa. melhor esdar,;cer seu pen
velam selvageria e brut1lidade <b pm·te 'los que sarnento o a cotroborar a sua argumentação ; 
os m·aticam. · ma.s os apa1·tcs intempestivos podem desviar o 

Ô Sn. Pnrsco p Al\AIZO :-Não apoiado. orador <lo cuminho qa~ ;lle tem de per~or-
. tér ; em· todo o caso., porem., elles não tm.-

0 Sa. AIU.uJo PrNHO :-.Sr. pres1dent~ .. con- psdirão que en attinja ao fim qnc tenho em 
strange-me, doe-me n mun como bra.zlleLro e I!l;ra 
como bahiv.no, '1 uc c! e vez om quando so e.•tcjam - · 
reproduzindo em dilferentr,s pontos de minha O sr:. Prusco PAIUl~O :-DiscutB-se ainda 
pro1·incia factos que abonariam mal a civilisn- C!üque-Chi:iue ! 
~ão daqúclle novo generoso e pncifico si não cs- O Sll.. AaAUJO PlNHO :-E deve -se discntir 
tinssem dando um documento sig-nificativo da Chique-Chique sempre qae o governo não der 
incapacidade muitos vaze•, e outr.as vozes d,, providencias.. . · 
indiifcrença ou complacencia dns autorida-. 0 Sa. JuvE,;CIO AI:vEs :-Jà deu toda.s. 
des. 

O Sa.. CARv "\LHO REZENDE·:-Em toda a 
parto é assim. (E a. o~tros apa>·tes.) 

O Sn. AMUJO P INHO :-Ainda ·ha poucos dias 
a. camara ouviu constrangida a recordação da-: 
lorosa. das sceuas de a trocidadés de que fJi the,_ 
tro a vilh de Chique-Chique. Facinoi'osos em 
bandos entraram na villa commettendo toda sor
te de tropelias, incendiando, roub~ndo, saqn·õ
ando .•. 

O SR. PRisco PARAIZO :-Factos, porém, 
que deram-se no dominio conservado" um
bem. 

O SR. ALMEIDA NoGUEIRA :-Que de
fes> ! (Ha outros a.pa~tes;) 

O Sn. ARAUJv )?rNHO :-Sr. prJsidente, não 
se ac~usam p~<rtidos pela. pratic~ de netos cri
rui.noso3,de qu e são r.~spon~aveis indi~iduos cru 
me• ou taes loc>lida.des; esses hão de . sa dRr 
sempre, em quanto Gxistlrem homens; accu
sam-se p~rtidos qu!l.nào deixam do punir seve
ramente aquelles q u.c praticom taes o.ctos 
(apoiados); accusani-se partidos e àdminisb:«
çOes que nã') .tê~- a. energia necessnria pan 
promover e conseguir . a repressão do crime, 
concorrendo assim para que estas se e nas se re · 
prod~zam em desabono da nossa civilisa~ão e 
c m detrimento dos cidod~os. 

Sr. prasidente, dizia cu, que factos lamenta
vais tinham sido recordados, ha pouco• dias, 
neste recinto, oc:orridos na vill:J. elo Chique
Chique; refrt•o·m~ .ao s~que <JUC f~cinorosos 
em bg,ndos alli praticaram, ao incendio de 
pat•te da yilla, ao terrot• que lev:<.ram ao domi
cilio dos cidadãos, ao exílio a que conde mna
ram familias, que espavoridas procuravam na 
.fugl!< o refugio para su~ vida, ou que se por
dia.m ·Dtts estrn.das procurando ~scap<u' :i. sa
nha dos seus perseg-uidore~.-

0 Sn. .. Pl\ISco P A.R.Arzo :-Esta plangente. 
O SB.. AR.AOJD PrxRo :-Par~ os corações 

bem formados, para os corações c1ue tem. \'erda
deiro sentimento de humaniclad~, certamente 
que estas palavras são plangentes. 

0 Sa. PRISCO P.tRA!ZO dâ um ap~rte. 

O Sa. ÁlUUJo Pr:s-no :-Sr. presidente, pre
·tendo consernr toda. a calma. no debate; não 
f".nstumo azeda:r as diseus!I.ÕeR., ~ os nobres depu .. 
ta.dos logo no coiueço estão a interromper-me 
con·stanternente (Apartes). Aprecio, Sr. presi-

O Sa. Aa.w;o PINHO:-•• :de modo tal que se 
restabeleça o imperio d<t lei naquella locali
dade. 

O SR. Parsco PAa.uzo :-Prometto acompa
nhai-o . :-lilo pretendia entrar nessa discgssão; 
mas V. E:s:. me chama a eU a. 

0 SR. ARAUJO PINHO :-Entrará si' <1nizel'. 
Pot•ém,Sr. presidente, acabam de dar-se ent uma 
paroch.io do distrieto que represento, factos la
mentaveis, que exigem da parte do governo as 
m:-.iS severas providencias. . 

Li na Ga.;~ta de· N~tlc1:as, folha que se pu
blic,t em minha província e que não tem côr 
politiea, a clescrip~lio dos factos a qut'l me re
feri, e passo a fazer a Leitura para. que a ca
mara veja o gráo a q ue chegaram as causas 
llll paro chia da Bah;a Grande. Diz a noti
e;i:t (lê): 

"'A BAIX.A úlUNDE.- Vimos hoje nma. carta 
da. frl3guezia de Baixa. Gr-.lndc, na eomarca do 
Cam isno, datada de !.8 do cor,· ente, da qual nos 
foi permittido e·ürac tar alguns períodos, que, 
sem commentarios, olfereeemos à apreciação 
do S1·. conselheiro presidente da pro\incia.,,. 

EU! o que ella diz: 

" Continua horrorosa perseguição contra a 
f.-.milia Sabaok e s•us amig'os. O revd. vigario 
Antonio Cc>ldas de Argollo, pa.ra escapar com 
vida abandonou "' fl'eguezia. 

As a~toridades mostram-se surdas como ro
chedos aos g'emidos das vi~Limas, quo debalde 
imploram a sua intervenção. . 

lnsulta-se, espanco.-se, prende-se por aqui, 
com a maior semcerimonia. 

Si o governo não tomar já e já promptas e 
energicas p~ovidenciaa, terem01.'1 a reprodueção 
da horr~rosa scena de 26 d·, Fevereiro de i881. 

A familia Sa.blck deixa ou~ra vez entregue 
aos bandidos a sua fortun:1. c propricd;.dc. » 

Segue-se, Sr. presidente, uma rept•esentaçlto 
dirigido. ao pres,den te do. pt•ovineia por grande 
numero de nef;'Ocian~r.s da pl'a~a dA Bahia, pe
dindo providencias par.l o restabelecimento da 
ordem e ·n garantia dos diroitOK dos cidllodãos a. 
que acauo do roforir·mo. E'neste~ termos n re
presentação (lê): 

"' lllm. e Exm. Sr. conselheiro preeiden~e da. 
p~o\oinci.&.- Ante V. Ex. ·apresentam-a', cou
\'ÍCtos de attra.hir tGda a. attenção de V. Ex. os 
·abai:s:o-assignados, commerciantes desta p~ça, 
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•olicitando p:-ovidencias para a infeliz frog-ue
.zia da Baixa Grande, termo da. villa d~ Camisão. 
ain~ esta. vez e11treg-ue i desenfreiada brubli
dade dQ individues ignorantes e maus, quo a 
pequena. distancia d' uma das mais illctstradas 
capitaes do imperio brazilc iro, quer imito r as 
abomina,ões perpetL·adas \lltimam~nte na 
Russia e anathematisadJs por lodos os homeqs 
de coração que acr.cditam, parodiando o nuior 
espil·ito rlo SP.eulo, no n.~ns Vêrdade, D:us jus
liga, Deus consciwch, Deus amm·. 

Tc!ldo sido pt·omulgoda "' lei eleitocal e tra
tando-se do alistal)lento, os Srs. Saback, qne até 
então não haviam militado n.ctivamente no. po
litica., rcconhecet-am (1ue pelas extensas rc
ln çõe~ 'J.UC hiviam ad•1uirido mquell" ú·o. 
g-uez1a.. ondn goz :tm de gTandr. influl}nci::t e são 
os ptoprieta1·itls e negocian t ~s tnais nbas ta.dos 
podiam colloc::u·-sc a frente do parti:lo eonset·-. 
vador organiz:<udo o eleitor:t:lo. . 

O c.ot·onel Ribai;.•J Soa.l'Gs~ aco.:;.turu~do 'll 

.üis;Jõr dos destinos politic~s d~ pat·ochia sob o 
regimcn antigo ... 

O Sa. PRrs~o P AR.irso : .......:. E' uma gl'ãnde i!l-
Jluencia.. · 

« Alli, Exm. St·., naquella infeliz ft•eguezia, 
um grupo de scehr.o.cl.oe1 quo outl·o nome não 
poiem ter, trata de extermina:• a importnnto 
familia Saback, toda composta de p~h·ieios nos
sos e cbrislãos, sob o falao pre te~to do pe~ lcne e: O ·sR. A;:u ujo p r~mo: - ... despeitou-s3 e 
a 1'aça similica., c querel~, sendo assim, u;;a~ dn.s enten:l~u que devia ·por todos os modos rcwover 
garan tia• que lhe confere a loi no cx~rcicio o obstacalo qae n familia sa:)ack ofi'erocia ao seu 
dos seus direito; politicos. antig.J e fttne>to pt•e:lominio ; tentou csfot·ços 

pua. ver si est"s dc,isti~m d.J proposito de ia· 
« 1f:J.s, E~m. Sr . ., Ludo if:;tO não pas3a de Ler\·ir u<t politic1, ~ U: p:·umuvrH· 0 alistan1ento 

simples disfat·ce parc1. acobertn.r a iavcjadispos- ele amigos; c, como n5.o 0 conseguisse, :::.peznr 
ta a tudo para arrostar contr.l. aquella familia de ter·s~ dirigido put· cat·tas n~st) sentido ~o 
activa e laborios~, que pelo cotnmercio.o lavou· digno Sr. comrnen:hdor l\f•Jll~~s, umo. d~s 
ra tornou um logar, insignificante out1·'o~a, •J. inilucnclas mais poderosa~, mais 1Jenefic::~s~ 
mais l'ica e b~lla fJ:egnezia. do term.o daquolb c mai-J conceitu..'\da3 do C.lm~~ao 1 não hesitou 
vill~. na pr~tica. dos meios que jul;.;·ou mnis ade-

« A questão politica, cbaviiO dos deBordeiros quado·; pura realizar o seu clesidctatum. 
tln. Hai:s:1 GrJ.nd~, não pa~sa d8 argumento fal~o. l~ntão, no dia 26 d l Feve t•<it·o, do ~n n.? p~~
e o ruui~o digno an~ec.essoe de V. Ex.., actual- sado, cem scelt.!Tados, te11do ã frente um::;obriuho 
mente Jll'esidente do consglho, o honndo Sr. do Sr. co,onel RilJeit•o Soat•e•, invadit·, m o o•· 
Viscon e. de Paranaguá, comp~ebendeu bem tabeleciro.~nto commercial d·aquelles cidadãos e 
isso e dispensou \oh justip aos p~rseg-uidos da iuLimamlll-lll~s o prazo do dQas horas, dentl'O 
Baixa t?r:l.nde, dando todas as p;ovid~ncias a ; do qual deviam elles ratirar-se com as su~.s 
respe ito, entro as qua.es, não foi a ·mc.nol\ man- L'espect.iyas familias para fõ:-a da. freguazia. 
ter alli como autoridade policial um digno e itn- Nad" houve que contivesse a e;scs sceleradas 
parcial offidal de policia, c~paz de impor o no seu p;'Oposito rJpl'O\'aào : nem as lagrimas 
mnimo ~cspeito ao crim~ e inspir~r confianp das mulheres atert·adas, que supillicavam ate 
aos opprhnidos, q ue voltaL·am ;:1. s:.::u::i l·1res donde dejo::lho:s, uma. das· cpu~es enlou:1ueccu, nem ~ts 
haviam sido violentamente expulsos. criança•, que diante daquelle oppat•oto, dianta 

« RelAtar a V. Ex. tudo quanto soffr~u ~ daquellas sccnas_ do violo~cia, Liuhant uma 
digna f3ruilia Sa.b~ck, em numel'O de 80 pe.sso:1s, v~~g-a. compre~1ensa"J do~ pe~1g-?s qu ~. as. ce rca
mais ou m enos, não é d$dO n'uma breve reprc· va~1 .. n·!rn a tntet·vençao do dtgno Ylg'.lrW, con
sentação, 0 assim tambem os prejui>.os que •:gutrt1m que c!lcs .aoand?n~s1em o se a pro.po
soffrem. no.3 ~IJas trau;acr;:õcs commet•cio.~a que .s1to ! ~ fora.m os Sa.lJack o.1ngados a s; rGhrar 
não deb:am de uffectar-nos e;·por issa, sabendo pt·ect.pttadam~nte, dentt·o de <!uashorn~, da fre
que aquelb freguetia cstô. e:n est.!CIO de guez:a da tlatx~ _?r:J.rrde, e a procurar refug1o 
cerco, o commercio paralyeado, as casa~ ap~dre- n" vlll.~ de c,umsa?· _ 
jadas, entre as mais a c!o proprio vígario da P~dllldo-s ·~ provtde~ct~s soh_:e e5lo fa cto no 
freguezin, e, omum, do o.sse::~•o da policia e s~u P!'CS!dente dl prov~n~ta pOt'. uno se ach~,r no1 
commanàa.nte a todos 0~ actos improbo3 dos cle- sede da .comarca o JUiz de dtt•eüo , o pr~stdent~ 
sordeiros, com os C[Uaesconvive e banqueteia-se par~ állt dest<\cou u:tn fJt'çn que, salun:lo dllo 
após as sc~nas de violencia ; os abaixo ussigna- c•p.otal, yctardo~ a s_ua mnrctt:' pel~s caunnhos 
dos dirigem-se a V. Ex. sollicitando pt•ovidon- c so mutto .depots fo1 chegar a ·Bat,;:~ .Grande. 
cias para 0 restabelecimento da p~z alleruda Sr: pt·esldent~, g_u~ndo a força pu•Jltc' c~e
alli, ·entre as quaes parece urgente a substitui- /íO'~ a vll~~ ~e Cann~ao com. dest1n0 n Bat~a. 
ção do commandante do corpo policht.l destacado Grp.':de, J~ tm~a.m srdo excpedtdos mandados de 
naquella freguezia. . I j)l'tsaa preventiva :ontt•a os. autores dos atten- · 

« Os abaixo ossignado' esperam .da justiça~~ tadps, a que lll:e es.ou ref~rt.J;do ;. e~treta.nt_o, a 
V. Ex. attenção ao ex~ost1 que va1fh·mad.o so- f~r~, tendo srdo posta a dbpostç;o do JUlZ .de . 
meJate na veracid 1de de factos desgraçadamente d~rello da cc:rr~rca, ficoa de,~ot•ada por a.l;;-11ns 
occorridos. » dtàs no C~m1so.o, quando devm ter Jmme~!tata-

Taes éomo são e:!tpostos, estes fdctos 0; 0 gra- rn~nte segutdo para o theato·a das. scens.~ lu
vissimos e parecem ser a. ~eproducção de outros ctuosas, qu3 acabo de nar;·~~;r. Ets ~qm u.m 
de igttal natureza, que se deram nessa. mesma a !testado do delegado de pohcta do Camtsiio (lc): 
freguezia contra assas mesmas victim1S em dllm. St·. deleg,dode policia em e>:ercicio.-
Fevereiro do anno passado. Diz o alferes Pedro Alves dilo .Silva Boavcn-

A causa a~ taes f~cto•, a lém de outras, é a tu~a., r~sidente nesta villa, que a bem de seu 
poli tia&. direito precisa que V. S. atteste, em que dia. 

v. rv.-42 
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~hegou ~ esta viUa. a força policial remettida 
polo lJr. chefe de policia para. garantir a ordem. 
publica alterada na freguezia da Baix~·Gta.nde 
pelos fac tos dado o no dia 26 de Fevereiro do cor
rente anno ;-si tendo a mesma. força vindo a 
disposição do juiz do direito da. comarc~?o, este 
fez seguir immediatamente para o theatr<l dos 
acontecimentos a rderida força, e no caso affir
mativo qual o numero das praças. rínalmente 
si a força chegou a Qsta villa um dia depois da 
chegada. do Dr. jniz de direito lnnocencio de 
Almeida. Nestes termos pede a V. S. deferi-. 
mento.-E. R.M.-Pedro Al1>es rla $íluaBoa
'l.'entur4.J> 

«A t testo que s força policial constante de tres 
cal>os c .quatorze soldados despacha.do• da. capi-. 
tal no dia 7 de ll'!a!'ço, sô aqui chegou no dia 
20 do mesmo, depois da chegada do juiz de di
rei te nesta corilârca, a ·cuja disposição yier~ a.· 
mesrua, e não seguiu inml.ediatamen te para a 
Bai~-G•anclc, seguindo a penas dez \?raÇas oito 
diás depois da chegada da t·eferida força, o. que 
affirmo sob juramento do cargo que exerç · .
Camisão,2 d~ Abril de 1881.-E"clides Pereira 
Sampaia" 

O SR. PRESIDENTE:- Lembro ao nobre 
depu ta.do que o temp~ da urgencia está es-
gotado. · 

O Sn·. Àl!.Amn PINHo:- Vou resumir o muito 
o que tenho a. dir.er. 

.As cou~as, pol'ém, continuaram neste pé até 
que assumiu a administração da provincla o S:r. 
cons<Lheiro Par.naguá, a cujo conh ~cim>nlo fo
ram imm :dia.ta.roente levados o' factos, e S. Ex., 
sem perda de tempo, deu providencias ener
gicás, efficazes e muit~ ao a!' ta las, qlle con\J.'Í
buiram. pàra. pacific>.r lo~o o~ animos, re~tà.ho
le.eer a. or-dem na localiaade e g-aranti1· 03 ·dire:!toa 
das victirnás: 

- Demi ltiu o promotor publico do Camisão, 
Dr. Ang-elo &lares, sobrinho e genN do coronel 
Soares, principal inspirador das acenas d~ sel
vageria a que me referi. (Alguns nao apoia
dos.) 

Est·\ promotor -publico, qu~ foi r }\irado da 
comàrca a b3m do s~rviço publico por se áchar 
envolvido na queh:a. dada pehs vic~ima,s. contra 
os seus p~rseguidor~s, íoi. pouco depois nomead~ 
j uiJl m11nici pal p Jo ministro da justiça de entãú 
o S1·. cons3lheiro Dantas. 

O Sa. PRisco P ARAIZO '- Apoiado, e é muito 
digno magistrado. 

O Sa.. ÃlLI.UJO PINHO :-Nomeou para sub
stitui.t· e~ te promolor ao D1·. Saucho .8tttencourt, 
moço di•linctissitn.o, qu~ procedeu~Jolli com um 
criterio e tino invcjaveis na sua ídade, e pela 
imparcialidade do seu procedimento conquistou 
logo a. wnfiança geral e impoz-s3 ao Nsp<lito de 
todos, cons3rvâdoreo "- lib,ra.es. · 

Nomeou do legado de policiá ao alferes Mr>i" 
relles, qu.~ alli pr~stou r~Ievantiasi!llOs a~rviços, 
promovendo a captura da criminosos e concor
rcnd~ Qtllcazmente para o restabelccim mto da. 
paz. . 

Instaurou-se o pt'OCC9SO, que s2guiu &>US tra
mites, e com o acerto d~asas providendas, as 
victimas podera.m voltar a Baixa Gra.nd~ e en.., 

túgar-se á; suas. oceupa.ções, depois de terem 
tido gra.ndiosimos prejuízos de toda ~rdom. 
· Mas, senhores, pouco ~nt~s de retirar-se da 
administração o sr·. coil.selheiro Paranaguá,. 
dando-se uma vaga de promotor publico nà co
marca de Santo Amaro, pnr~ alli removeu, em 
recompéno~ dns relevantes serviços quo havia 
r~esta:!o no Camjsão, ao Dr. Sancho. 
D~pois quo retirou-se da presidene;a da pro

víncia o Sr. Para.nagu!i, esperavam todos qur, 
S. El<. fosse substituido por um :eresidentQ 
completamente alheio aos odioa e n \"'alid~des 
partida!·ios, q 11e não tivesse parte activa. na po
lítica da provinci:J., e para alli rosse com o animo 
d~sprevenido afim d~ continuar il. a'lministração 
moralizada B moderaJa d :l S. Ex. 

Teve, porem, de assumir as redea~ da admi
nistração o vice-pr~sidente da província, o Sr. 
Dr. João Donl.as. 

Vo<ES :-Muito distincto. 

O S11. ARAUJO PINHO: - Dis tine to, certa
mcnt~, por suas qualidades p~ssoacs, mas muitc 
p~rlid~rio. (Nilo apoiados e apoiados.) Muito 
partitlario; um dos dircctores politicas da pro

. vincia, e que ia encarregado pelo Sr. conse
lheiro Dantas de adwinistr~l·a (apartes J, en vol
-vido n.a politica pro,'incial até os cab~llos, e 
que, durante o pl~ito eleitoral, tinha tomado 
compromissos, tmha de satisfaz~r promessas 
e realizar ameaças. 

O Sl\. lLoEFONSO DE ARAJJ.ro:- Quem co
nhece o ent•acter do Sr. Dr. Joào Dnnta.a, sabe 
que elle é iMapaz de am~açar, (Apoiados e 
out;·os apartes.) 

O SR. Aa.wro Pnmo :-O meu distl"icto, por 
exemplo, devia ser plinido por !~r.me eleito· 
-com uma maio~\a. esplendi.dllo a que s~r~i eter
namente "g-radeoido ; foi oasti8JI(Ia a indepen
dencia de alguns que concorrer >m directa e 
efficazmente para o brilhante resultado que 
obtive. 

As autoriJades policiàes, am.numoro de cent_o 
e tantas, foram demittidas na província, &eudo 
aubati tuidas por outras, entre as quaes foi rein
tegrado um debgado de policia, que o Sr. Pa
ranagua havia demittido a b~m do serviço 
publieo. 

Foram dem\ tt\dos no me11 districto dos cargos 
poli~iaes cidadãos importantes e muito abas
tados, que consagravam no serviço publico, 
o tempo qu·J devia.m erupregar nas auos occu
pações. 

O SR. PB.ESID:S:NTE:.-· Oba"vo zío nobre de
putado qua j~ pa.ssam a·s to minutos. 

O Sa. ARAUJO PrNHO :-Bem, Sr. presi
dente, eu ~inha muito que dizer, mas TOU 
:resumir. 

Entre as divers~s autoridades policiaes àe
mittidns, havi" cida.dilos lilUito distinctas,contra 
os quaes nunca se levanlaram gueixas _nos· lo
garea em que eli.erceràlll autondade _com ap· 
pbu~o geral, e que eram conservados· nos car
gos pela difficuldade·de aer;,m- substituiios con
cligll!l.m~nte,ta.es eomo os subdelegado!! d~ S>mta 
Barbara, dos Remedi.os, Serra Preta, Camisão, 
etc_, qu~ todoõ foram demittidos por c~ncor
rerem efticazmente para ~ minha eleição. 
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Seus serviços releva.ntes 8. caUMio publica fo- · 
ram sacrificados á. vlngan~ p:~;rtida:ria.. R como 
a legitima. influencia que eurciam não dependia 
das cargos qne honravam, l\C~bam elles de con
seguir o Inais bonito triumpho na. eleição mu
nicipal. 

Patentes de guarda nacional tambem se dis
ttibniram com p!·o(usão. 

Mas, dizia eu, tomou conta da. presicbncia o 
Sr. D1·. Joíio Dantas, e o juiz do dic•cito da co
marca do C~misão, ~ntend~n-s1logo com S. ElC. 
para. rduzir o de•tacamento que se achava na 
Baixá. Grande, e pará augm~u~ar, s1m motivo 
de ordem publicá, o desl.acamento d) C~misãa, 
quando nesta looalidade havia paz compl•ta, á 
ordem pub!icn. não estava: alterada c não havia 
razão para s~ receiar !J.Ue o íosse. 

O destacamento foi rednzido a qu~tro praças 
na E ·in Grand ' quando o alferes, digno com· 
mandante do destaco.monto, reehmosa a porma
neucia da força que tinha a sua. dispas ção, 
porque tinha i8 ou mais rnandadoJ ·de prisi'ío 
n. cumprir. 

Desgostoso por ter a forç' ficado reduzida a. 
quatro pro.ças, viu-se rorçado o cmnmandante 
a pedir sua. exoneração t•cceioso de nã ' poder 
satisf;,.zer os seus deveres. 

RetirOUc3e o alfer.>s Meirelles, fui um ou L r e> 
succcdcl'-lhc; começaram os. .:;~nimoa a e::::.:al
b.r-se ; approximou-8e a eleição para juhes de 
paz e vereadores. 

Era preciso, portanto, colloc <r os conserva
dores dali de baixo das ameaças e das perse
guições que estavam acostumados a sotrrer. 

Proeedeu..,.e 2. eleição do juiz~s de paz e "Ve
readores, e o que a. violencia não póde, con
geguiu-o a fra.ude. 

Cincoenta electores compareceram, •endo 28 
eonservad,~e~, entretanto que foram eleitos os 
liberaes! Que escandalo ! 

Os conservadores protestaram per~nte o juiz 
municipal, perante o juiz dedireito, j11ntara.m 
provas e íoi annullaÕ:a a eleição fr,>lldlllent.a.. 

O SR. Parsco P ARnzo : - Por quem ? Pdo 
juiz de direito rla comarca. 

O Srt. Ano~, um PINHO : -Pois ontão urn juiz, 
apeza1· do pal'tidario ha de lovol' na su.'l.S pre
l'enções contra os advers.wios até o p~nto de 
Slcrificar vergonhosnmcnte a justiça f 

O SR. PusmENTE:- Lembro novamente 
qM jli. excedeu muito o tempo d:1. urgencia. 

o sa. ARAuJO PINHO:- v. Ex. Babo q,ue 
eotà em rneus habitas prestar-lhe tod~ a consi
dec·ação de que ci digno. e que estã. na. minha 
escola política .. ea.tar o principio de autorida.de 
que V. Ex. tão dignamente representa nesta 
carnal-a.; mas conced~m~ a.lgo.ns inet?..ntes de 
toler:ancia ~ su vou concluir. -

O systema. 1\ue empre~ram de fr:.ude na 
eleição· munictpal foi o mesmo de que se haviam 
servido n~ eleição ,geral. 

O nobr~ d~putado que ma tem honrado com· 
La.ntas interrupções e que fez parte da 2• com
ruissãj ' de yerific~ção de poderes Leve occasião 
de ap~ecia.r que correndo a eleição liYremente 
na. Daixa Grande, & me•a que crn compacta li
bêral, composta de IJ'ente de confiançl!. do Sr. 

coronel Ribúro,deixou de mencionar de pto
posito na acta o numero de votos que eu e o 
meu . antagonista hayi~mos obtido, só porque 
recahU'am em meu nome 26 votos c no do 
meu antagonista 24. 

Não quizeram subscrever o trinmpho al
cançado pelo partido conservador, de pois de 
muitas perseguições, de muitos sacrificios, de
pois dos sofl'rimentos daquella t'amilia que a.lli 
tem tantos elementos de for~a. E' o mesmo 
sys\ema que adaptaram agora ern relação 
a eleição de juizes de paz e vereadores. E a 
fraude hade triumphar impune, senhores ~ 1 
Os juües, os tribunae5, não llão de põr cobro, 
em hem c!,. justi~a e liher.b.cle eloitoeal, :>. 
este criminoso systema adaptado pela pa.reiali· 
dade liberal que alli prGmovc G cxilio de um.~ 
fa.milia numerosa, e o apedrej ll.tnento du casa 
do vig.!l.rio, um cidadão ro~~op.mtavol palo sett 
ministerio,que desempenha muito dignamente, 
por sua iutelligencia escbrecida. e sua cir
cumspecção 1 

O Sn. PRrsco PAR.\IZO :-Hei de explicar 
esses factos. 

O Stt. Aa,tUJO Pr~~o : -Desejo· mesmo 
o~.vh· a e:s:plicaçilo, porque não sei qual a 
razão que provocou este a c to ·de selvageria. 

A' frente desta parcialidade politica, ]\O ta Yel 
pelos actos reprovados que dei:to mencionados, 
figara. o façanhudo coronel Ribeiro Soares, 
a respeito de quem B dos que o aeompan}\am 
a Gazet11 da Bahia, de 20 de Abril de 188i, 
quando o Sr. conselheiro Paranaguà cst.a.va 
no. presidencia,disse, cha.ma.ndo-lb.e a.attenção: 
~Não podia, na verdade, e:s:primir outros sen

timentos, quem tem o~ precedentes do indiciarlo 
eomo principal autor do crime da. Baixa Grande 
e de seus pa1·entes mais chegados. 
~Temos C~L nossas· mãos docum9ntos inc.on

testavei$ quo Jlrovam não sor o coronel Ribeiro 
Soares, aqnel!e venerando ancião, tal qual elle 
se apresenta, que não podi • manchar no fim 
daYid• s·tas rcspeitaveis c~>ons. 

«Veja o Sr. conselheiro Paranaguá, veja 
tamboru o publico. 
~Em 25 de Agosto de1859 for:J.m. pronuncia· 

dos corno aut01·es (mandantes e manda.tarios), da 
morte do infeliz José Pa trido, os réos Manoel 
Riboiro Soares, Joilo Ba.ptiata Ribeiro Soares, 
Antonio Francisco Pamponet e outt-os. · 
. « Man?el Ribeiro S~aNS, é o proprio quehoje 
e chefe hbe~al na Batn Gr~nde, e que ántes de 
m.a.n.cha4' a.s eu1a c1ns com a. expul~ão de se
nhoras e crianças daquell" fregMzia, havia 
envolvido seus cabellos.pretos em um barbg,ro 
assassinato. 

« João B&ptista Ribeb·o Soares, a digno irmão 
do coronel Ribeiro Soares, e pai do Dr. Angelo 
Ribeiro Soar~s. que foi até ha poneo promotor 
gublico da mesma comllrca de que a. Baixa 
Grande faz parte. 

« Antonio Franciaco Pamponet, é ennh•do do 
coroMl Ribeiro Soares. tio do Dr. Angelo Soa
res, e pai de Antonio Francisco Pamponet, que 
1iguro11 á testa dos sicarioa ma.ndados contra a 
fumilia S•back. 

~ Em i2 de Fevereiro de 1.8.'59, jó. o dslêgsdo 
de Camisão· ho:ria ·pronunciado, $'ndo sllSten-
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t.ada sua pronuncia, os réos Felisherto Ribeiro 
Soares, Qandido de tal e outros, como autores 
d~• moreeo doa irmõ:Gs Francisco Martin• e José 
M11rtins. 

" FeTisberto o outro digno irmão do coronel 
Ribeiro Soares ; Gandi do é seu cunhado e primo 
do Dr. Angelo Soares. · 

«Em 20 de Julho de i8ô0, foi pronunciado o 
mesmo· Felisberto R.ibeiro Soll1·es, com· ou-
tros, como autores da morte de José Ferreira 
Sampaio. 

« Em Abril de" !864 fol'llm nind" pronunciados 
João Baptista Ribeiro Soares, Antonio Fran
cisco Pamponet e outros, como auoores das 
mortos dJ ZnCJJ.rias d3 Souza e seu iil.ho José. 
crianço. menor <le dous annos de idade. · 

'" De q nas i rodos asses crime> defenderam-se 
ellea não provando suo. innoccncio, mas •• , alle
·gando . prcscl'ipção ! Dos restantes, coruta-nos, 
que esta:o á espera do prazo· nccessario para 
ivr.a.rem-·.sG do mesmo modo ! . 

" Já o dissemos. temos em nossas mãos os do
cumentos a.utheuticos do que affirnnmos; e·por 
não querermos sahír delles, é que não referimos 
mais a.lguns fictos· em qu~ se atltam implicados 
oumJs membros da familia c alg-uns dos jà 
npontados. 

« E' para notar-se (rue figuram sempre como 
mandatnrios de taes crueld~des. certos indivi
duas, quo umo. testemunha, cujo depoimento 
lambem temos, affirma serem leaes guarda
c~~!as dos membros dllo familia. 

« Veja agom o St".cons~lheiN Paranaguá que 
mora.lidnc!e a de seas autacess01'es. que niio 
acbaram par~ o 1·g·ão da. justiça publiea no Ca
núsão outro bach~rol senão o Dr. Angelo Ri
beiro Soares, filho, geuro, sobrinho ~ primo de 
criminosos reconhecidos, membro emfim de tal 
fan>ília. 

«Veja tambom S.Ex.sipóde satisfazer :l. es
peetativa publica sna proyidene~ de remover 
sómente esse bacharel, ~u~ é lambem impli
cado na processo que se instaurou sobre o- at
tentado em que figura como p1·incipal autor sen 
tio e sogro o coronel Ribeiro Soares. 

4 Isto qumto· aos réus; pelo que diz respeit0 
aos juizes que os vão julgar, não devo estar 
meno~ attento o administr<>dor da proYinoia. 

<H. ti\'emos accasião de dizer aS. Es.quem <Í 
o Dr. Innocencio de ;\ l1ueida, homem que pa
rece talhado -para essas co usas. 

«O procedimenw delle em :Macabubas deu-lhe 
as esporas de cavalbeiro nos combat~s do crime 
contra a justiça. 

<t. No Camis~o suas sympalhias }elos crimi
t:osos não foram desmentidas. 

<t. Deu o Dr. lnnccencio de Almeida o primeito 
indicio retendo alli a p~quena força qae o S1•. 
Bulc[o ruandára PQI' es~arneo proteger a popu
-lação da Baha-Grande contra os innnmeros si
carios qne a infestavam, e talvez ainda a in
festem ou não estejam dalli. muito longe. 

"E sabemos 1111e elle não foz myslscios de sua 
dedicação ao· coronel Ribeiro Soares. . 

•Consulte o Sr.conselheiro Parannguã-'a seus 
cc-rcligionario>, dentre os membros da ãssem
blea provincial, e e pr.wavel quê alguns delles 
confirmem-lhe o que lhe est.a.mos <l1tllndo. , · 

4 Ahi tem o Sr. conselheirõ: Par.mogrut: de· 

uin b.do homens ferozes, que estão eom a mão 
assentada no crime; de outro um magistra:o quo 
!em invencível affeição ao• que cabem sob acção 
da lei penal. 
· «Si S.Ex~ quer sel'iamente re~t tbelecer o im

perio da lei, cumpre-lhe Slll' inexoravel·e ener
gico; si mootrar condesconilencias, nenhuma de 
auas ot'den• será re•peitada, e a cada. un1a del
las cor responderão noYos 11tten ta1os. 

«A poptllação tandi.tQe og olhos em S. Ex.: 
que~ saber si já temos governo de ordem e Raz, 
ou si continuo. o de :ma.rehia c sangue dos Srs. 
Homem d~ :Mello e Bulciío; quer po~ isso ver si 
pelos crimes corno pela iropnnida.de, MocahnlJas 
e Rio das Eguas estão se revendo na Bai:xa-
Gr.mde.» · 

Assim,- Sr; pr esidente, para ter informlçibs 
· exactas s_~lire os fuctos que ultimamente s~ d~
ram no. B~ixa-Grande, o quacs as pro'l'iãcncins 
adopt.adas pelo governo para o restabelecimento 
da paz e garantia dos direitos que foram vio
lados, 6 qlie pedi a palavra e occupei a attenção 
d t 'casa, que me descnlpaLâ si o fill 1)0l' mai!'J 
tempo do que devia. (Muito bem;. muito bem; 
o orado,. c felicitado.) -

Vem á mesa, é lido, ~poiado, post~ em dis
cussão e adiad~ -por ter pedido & p!>lavra o 
Sr, Aris tides Sp~ndols. o seguinte · 

Re'lue,.imento 

" Req uciro que por in termcdío do mi nist\'D 
da jostiça se peça <>a governo informaçõeo 
sobre os íactcs ultimamente occorridos n~ Íl'e
/l'l'esie da Baixa Grarido, e cópia da. correspon-~ 
dencia. official a elles relat' v a, assim como 
quaesque r providencias adop tada.s para o r~stn
belecitnenLo da ordem publica alli o.lterada. » 

S. R.-Araujo Pú~ho. 

O Sr. Prisco Paraiso:-Sr. pre
sidente, quando vi o nobre deputa.do por minhú 
província, obter um"' urgencia com tantaantece
dencia, eu pi'êSmni queS. Ex. viria. aqui f~n
damentat: algum projecto de publica utili~a.de, 
algum proj ecto referente aos g~and~s mte
resse$ nacion.aes. 

O Srt. _-\llAOJo Pr:-~uo : -Ainda não pude 
imitar V. E-.:. em gr~ndes projoctos. 

O :ila. ANDRAD3 FI&UEia.o.:- Nem a maioria 
nem o governo. 

O Sa. Pmsoo P .AIU.Iso : -Mas, senhores, 
foi grande a minha desillusão quando a~~bei de 
OU vir sómente O the:ua. da pequena pohtlC&, d~ 
pequeno. .política que só serve pat•a gastarmos o 
_tempo precioso des la assembléa, dietro.hindo os 
nosS()s trabalhos e com factos umeno&, factos 
que podemos qualificar de simplesment~ ridi-
~~- . _· . 

O· Sa. ARAuJo PINl!O: -Na opinião de 
-V. Ex. 

0 SR. PRISCO P.AR.USO :-V. E~. vai ouvir. 
F;, já tinha declar;do a V. E:s:. que o defeito 
era da mão que pegon no pincel: não soube por 
certo desenhe.r o quadro, procurar as ti[ltas, e 
S. Ex. vai conhecer agora e convencer-~e. 
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com c:.actidão, o que podemos da~ de vema!!eiro 
aos factos. 

O discurso do nobre doputado nenhuma outra 
cousa ó senão uma. boa carta de reeommenda
ção que, jã q uasi nos ultiinos dias de s9ssão, 
S. Ex. vai enviat- aos Séus eleitoras. 

Mas si o plao.o desta carta não é io.util, não 
é vão, t 'd:n'ia a carta é incorrectn, é preciso 
que eu ia~3. ns devidos cot•rocçõ?s. (A.poia
dos.) 

O requerimento dirigido ao governo, em vir
tude do qual pt'2tende o nobre düpnt:tdo infor~ 
mações, refere-se a dous ficto;;: o. um~ levissí
ma occurrencia que se dera. na f1·eguezia· d" 
Baixa Grande, pertencenfe.ao distrícto do nobre 
deputado, e a factos mais anti~os, que jã foram 
discutidos e liquidados e CUJOS autores foram 
sujeitos a processos. 

Emrebção <> taes factos levantou-se entre
tanto unn grande celeuma na imprensa, e in
digitaram a libera.es qualificados como grandes 
crimino,os ; e qual foi o ~esnlt~do desse pro~ 
cesso ? Aq uelle• que dcscmpenbavmn o papel 
àG ac~usadores upresentaram~se perante o jury; 
e, aomo tudo isso era uma triste farça, reque
reram desistencia da accuaação perante o juiz 
d2 direito, e, €nvergonh3.dos, I"etiraram-se os 
machiuadores diante do tribunal do j ury. QuMi 
que. nem houve diseussiio : os rêos foram 
absolvidos imm2diatamente comG não tendo a 
mnis leve culp~ daquillo que a aecusação o o 
fut·ot• partide.rio quer1a attribuir-lhcs ; c o ne
gnciant~ Sabaek, de que fallou o no.bre depu
t3.do e muito• outros que conttibuiram Jlara. 
engendrar o processo fora1u os p rirncir.)S fugi
tivos; nem quizera.m saber da. o.ccusação e r~
cusa.l·a.ln-se ~té a ouvir a àef~sa, que foi n1iás 
produzida por um dos mais illustre~ amigos do 
nobre depubdo, o Revm. vigario Cnpertino, qne 
c~mparecendo no j ury, nestas pal:>.vras descre
veu o processo : ~ Aqui só h~ victimns, só ha 
innocentes. ~ · 

O Sn. PR!lSrDEN'rE :-Eu Ie,::bro ao nobre 
deputado que, si p1·etende ap1·es:ntar al3'nm 
requerim~nto, tem de pedir u1·geneía. á ca
mara. 

0 Sa. PRisCO P AR!.lso:- Então peço a V. Ex. 
que consulte i!, came.ra Slbre si m9 Clncade 10 
minutos d11> urgencia. 

Consulta.d-1. 1 a. ca.ma!"a. c.~nced ~ u a u1·gencirl. 
pedida. 

O Sa. Pnrsco P.~RAISO (continuando):-Dizia 
eu que o vigario Cuper.tino lim_itara a ;5un de~ 
fesa :10 se;;umte: « Aqm nM enstem reos e so 
existem victimas. " 

A defesa liloiton-se a isto; o jury de sen
ten~a recolheu-se, e pouco depois proclamava 
indignado a innocencia desses Mcusados . · 

Já se vê, portanto, 'tue um dos ch_eoe$ da po
lítica de Ql.misão ... o Vlgario Cupertmo, encar
regou-se de fullar a verdade como manda a 
noas:a. igreja. 

O SR. AR.~UJO PL.'!IIO dá um aparte. 
O SR. Patsco P .ARA.Iso:- Enll'etanto, o JUlZ 

·municipal, que primeira pronul!ciou os tg,es 
intituiad.os réos, c :msiderou-o:s mcul"'SOB em 
muitos artigos ·do eodigo criminal, ll que fez· 

me recordar uma celebre sentellça. dad' por 
um juiz m:iis celebr~ ainda, que~ sendo ini~ 
migo do réo, o pron11nciára em todos os artigo; 
do codizo e lhe appl1cara logo lojas ~s pen~s. 
(Hilo.ridcule.) 

Esse jui:z. foi. o juiz municip~l Reis ; e o no
bre deputado não pódc qualificat• do uma úm
ples alleg-ação ou pilheria, pelo aparte a meia 
voz que ouço, porque a sentenç~ pó ele ser tn
zida ao p:~rlamento por uma certidão. 

Vlr Sa. DEPG1'.AD ) :-Com e!foito ! 

O Sa. Pa1aco P,\llAiso·:-Rcstringindo-me 
ao requorir~anto do n obre dep\1La.do, eu voa li
quidar um ponto d1 questão. Dep6is d <ssas oc- · 

· currcncias d"' villa da Bai:tn Gr~nde, nenhuma 
outra surgiu; c apenns cheg-n1l n noticia d·~ que 
um grupo, sahido do povo daquella. frcguezia, 
lançara ·algumas pcdt·ns :i.s j andln:o do. cosa do 
viga.rio. Isto ó varda:l0 ; mas ~ uer a camara 
saber C[ uem deu c.~ usa a tudo isso'! Foi o pt•pprio 
vigario. 

Eu conheço o vigario oncommendado da 
Baixa Gra.nde; il.té en~ão auppun~a q,o.e era. nm 
homem pacifico; tive o'ccasião de entrcte1· reta.

. çõ ' S passageiras com elle ; e ainda que fossem 
relações passag-~ira•, pareceu-me que era um 
homem wodeea.U'). 

Mas, depois dos acontechuon tas da Dai~a 
Grande, voltando a esta fl'eguezia o mesmo 
vigario, que a mim me hwia garautido que não 
se trans;:ortada mais para alli em caso algum, 
etlt~ndea qae, m1ido a um judeu, no judeu Sa.
baçk, qae &Jli habita e que é um homem com
pletamente a ti'abiliario, devia pt'Omover a mu
dança do dio. conhecido da antiga feira da loca
lidade para dia·ditferente. · 

Manifestou-se logo umn grande reacção da 
part·~ do povo, que j6. estava :>costumado a con
correr em um certo e dot.e.rminado dia á lr.il'a, 
sendo isso já uma tradição p~ra a localidMe. 
Ora, pergun~o ou à . c atuara ; pois um vi;:ario 
qul) ,jã. tinhn figm·ado em acontecimentos da.
quella localidade, devoria ainrla immiscuir-se 
orn 4m negocio que não estava debai:x:o da sua 
alçada, querendo ate\ contrariar o cspil'ito de 
uma. população inte:ra 1 

Elle promov<u, conjuntaru.onte com o judeu 
Saback, a mud~nça do dio. d<> feira, e u camara 
municipal consentiu que fos;e tre.nsfel"ido o dia 
da feirt\. 

Cheg~ndo esto. nooicia a localidade, mo.nifes- ." 
tou-s1 o desgo5b até á. revolh; e alguns indi
vidao;, sahidos do povo. dif"igira.m-.~~ à cas:1 do 
vigario e atiraram algumas pejradas ás janel
las. 

Mas nem isto admira. Eu não sabia que o 
vigario, em vez de ser Uln ministro da ordem 
do nobre deputado pela província d~ Pará, que 
é tam.bem a minha ordem, um ministro da paz, 
um ministro da' Deus, pudesse converter~se em 
ministro do revolver, arma com que anda agora 
unido. · 

O Sa. Al\AU1o Prnao :- Não apohdo. 
O Sa. PRisco PAnArso:-Sa.iba o nobre de-. 

puiad.o que aim ·: o• seus amigos lhe hão da ter 
dito ou lhe mandarão dizer. 
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O SR. AtU u.ro Prna:o : -Si o tivesse feito, 
seria para defesa.. 

O SR. MAc-Dowl!LL :-Portar~; veja bem a. 
expressão. · 

· O SR. P Jl.!BGO P AR.Ar:so :- Não foi para de
fesa, porque no dia em que se ma.nifestou 
eete movimento, da propria casa do vigario sa
hill um tiro respondendo a uma pedra lo. e tu vi

. dros da janella. Ess l saC~l"dote entend~u ul
timamente que, em >'ez de manter os habitos de 
paz, devia mo>trac aos seus paróchianos, como 
melhor iasigniá, o revolver era punho. Tudo 
isso tahez j ã conste de documento> officiaes, 
<los q11aes o nobre deputado ni!o tem n)ticia, e 
por isso fez maito bem em dirigü· o seu re
querhnento a.o governo. 

O Sa. Pax»eo P ÃltAISO :-Carla5, empcegarei 
r. pliraae propria. 

Senboi·es, a fregu 1zia da Baixa. Grande se:n
pre foi uma Íl'eguaz~ pacifiGa ; mas d~sde que 
para alli fóra estabelecer-se o judeu Saback, 
que te lU explorado aq uella populáçiio por todos 
os modns . .. 

O Sn. Aa.w.ro Pnmo :- V. Ex. está. intole
l'aiLte, não é judeu, e bt•azileiro. 

O Sa. PRraco P ..l.llAtaO :-A noss~ igroja. 6 
qua os condeLUna. çomo. obstinaios: a paz CJD· 
vertera-se em guerra. promovida e:mctamente 
por este judeu; 

Quanto ao ngario da Baha Grande, nàü· me 
admi "" que ti •:c~oo tomado a attitode que to
mou, e a proveito o ensejo para li'JilÍ<hr um 
ponto perante a ca.mara. 

Pequelia parte do clero da minha. provincia, 
felizmaate de~ois d' morte do virtuoso pre
lado que p>r seus exemplos de virtude e ca
ridade deixára as mais gratas reeorda.~ões em 
todos GB h~bit3.nt9s d:l. Bahia (apoiados), no 
interr~gno qn9 $e d~ra até que aquella dio
cese pecdeu a vi11vez, pois IJ.Ue o governo im
perigl para alli nornco11 um do3 bispos mais 
puros, ma.ie angelicos e que por snll3 obns é 
uma verdadeira columna da inabalável igreja 
catholio1, apos~olica., romana qu.e tero todo o 
Brazil (e já. chegou á ca):lital da B.-hia) (apoia
dos), nesse interregno, como disse, o capitular 
monsenhor Santos Pe1·eira revelou-se o mais 
~xaltado .Politico que, no caracter ll&cerd,otal. 
tem-se v1sto aeste paiz. (A.poiartos e na o 
apoi&dos.) 

O Sl\. AR.\UJO PINHO :-Pódo ter idéas po
liticas, ma• é muito distincto. (Ha outros 
apa,-tes.) 

O S11.. PB.rsco P.Aru.Iso:_; V. Ex. t~m razão 
de defender o capitular e .eu -vou dizer o 
motivo. 

O Sa. FB.ANCIBCO SoDti:-Faço muito bom 
conceito do ca.rac ter do capitul&r. 

O Sa. lLDEFONSo DE Aru.u.ro:-Leia as cartas. 

O SR. P:B.tsco PAR .. uso:-Não leio, porque o 
Mbre deputado a quem respondo não me fez 
esb exigencia. 

O Sa. AuuJo PrNao :-O que tenho eu com 
isto 1 
' O SR. PRrsco P.uu.1s0 :-O ca.pituhr assim 
uroeedendo não fe• justii'l aos lib ·raes, como ai 
êl!es pertencea$em ao numero . daqu~lles que 
C;OMOrreram para a prisão doa bispos, e posso 
dizer, Sr. presidente, que na época em que se 
deu o processa dos hispGs, o governo de então 
recebeu muitos a.çoites do capitular em todas as 
suas conversações. 

O S11.. MAc-DawELI,:-Està rccomrnendando 
o capitular. (H a oulros apo:rtes.) 

O SR. PIUaco P.uu.rao:..:.Ma. não foi s6mente 
o partido conservador que sotfrn,elle a.s dirigia 
a. mais alguam. •.. mas deu-se urna inversão per
feüa desde que o Sr. Santos Pereira arvorou-se. 
capitular por seu proprio voto, d~ndo logat 
a uma eleição immoral. (Oh! oh!) 

o S:R. ANDRADE F!GUEtRA : - Deve rrova.r 
isto. 

O Sa. Pa1sco p,,R.I.ISO.-Provou aimpNmaa, 
provou o Monitor a toda luz,cmminha provincia, 

O Sa.. Aru.u.o Pr..>nw:-V. Ex. aggride. de um 
modo tal a monsenhor Santos Pereira, que não 
póde deixar de te~ algum rancor pe~soa.l. (IlrL 
outros o.pa•·t~s.) 

O SR. PRisco PAR"-ISO:- Nenhum motivo 
pe;soal tenho, o maior seda o de crenya 
religiosa: pelo contrario, desde que frequentei 
a acadearia do Recife, seguindo as boa:$ dou· 
t1•inas do nobre deputado (referindo-se oo Sr. 
Ts.rquinio), que foi me11 mestr·1, os meus col~ 
legas éharnavam-rue :tio! in.terprete do padre 
Ven~ura. de l'ta.ulica. (Apartes e o S1·. presi
det~.te obser~a. ao orado!" gue o pra.::o esta ter
minatlo.) 

Não :uimira, po~ta.nto, que alguns padres se 
tenham eonatituido ehafes de p nrLido, qnando 
se engolfaram na politiea dando esae nni.o ex
emplo a primeira dignidade eeclesia.stiea.,en~ão. 
da provincis.. 

O Sn.. F:R.ANcrsco Sonu : - Si foram chefes 
de partido nllo foram acor.oçoados pelo capi
tular. 

O·Sa. AluuJo PrNRo:- Cidadão muito dia~ O SR.. AllAuJo Pma:o: -E. si recommendou 
·candidato•, o fez sem distin~. tine. to. 

O Sn. Pnrsco PAB.Atso:-E' um cidadão de 
bom caracter, mas é o padre mais exaltado 
em politica. que tenho visto (apoiados e não 
apoiados): e VOil dac a raa;ão. Quando se pro
ceden a eleiçãn .geral, o capitula; fez chover 
cartas p•ra U>da. a província, proelamando o 

. partido liberal como anti-catholico e recommen
dando candidatura~. Q11e missão ineompati.vel 
~om o camcterde mn:ea.pitolar!!. (Apoiados.) 

O Sa. PIUsco P Att.uso : - Aos liberaes n~o 
recommendou senão com ·o coripheu da impie
dade. 

Qnanto aos acontecimentos da Baixa Grande, 
·foi o jlliz de direito que tomou ·yrovidencias, 
fazendo· cora que partisse o delegado, refor
çando o des~cam.ento, e restabelecendo a pg.z, 
e -posso garantir ao nobre deputado que não ha 
noticia. do mâ.ia simples movimento, que pude$!3 
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perturbar a ordem naquello. localidatie. Est3. é 
a verdade, e tudo ma.is especulação politica.. 

Pensei que o nobre deputado viesse fazBr 
algu;na a.ccusa.ção injusta ao integerómo juiz 
do du·eito de Camisão. Si esse juiz fosse pal·~i
dario S. Ex. não estaria.. lil.entado n~~sas ca
deiras. 

O Sa. ARAuJo· PINHO (eom 1liMciàade) : -
Não apoiado ; estari~ a despeito delle. 

O Sa. Ps.1sco PAJU.rso :-Si o juiz de direito 
de Ca.misão não fosse umjuiz imp•rcíal, o no
bre deputado não toria vindo a esta casa (Ap<>r
tes.) 

A conclusão que o nobt·e deputado deve tirar 
de minhas p~lavt·as e q o.c, si esse juü s.1.hisse 
da. esrhera. de suas attribuições, prejudicaria 
·com cert9ta os interesses poli ticos do nobre dc
puhdo. 

O ~a. Art.WJO Prxao:-A despeito delle aqui 
estarra. 

O Sa. Pmsco P A!\ATSO :-Não o deslwnr.1 a 
sua estada.. A conclusão é que o juiz niio se im
miacuiu nas lut:~.s politicas e qu3 coiltinõ.a n J 
seu elevado cargo a. honrar a magistratura do 
paiz. (Muitos apoiados.) 

B<tejuiz e tão conhecido que, si o nobre de
putado lhe tivesse f~ito ·uma accusação, e" não 
tomada. o trabalho de defcndol-o, porqu.e o juiz 
de direito d.o Camioão é admirado por todos os 
homens ainda os mais altam~nt\ collocados. 
p~ra ser jolgado acima de qualqu.er suspeit~: 
(Muitos "-POiadas .) 

Eml'elação a .s processos da Bain. Grand~, 
o nobr~ deputado encontrou nm esculo no juiz 
de direito; r:3o despronunciou e sim cordg·iu 
Oi orros d~ pronuncia que soffrcram taes gran
des criminosos sabendo afiM! que tudo aquillo, 
era umo. pel'feita comedia, e em relação aos 
ultimos movimentos da BaisaGra nde, fõra ea3e 
mesmo j tli~ que dcira as primeiras provide n
cias, restabelecendo o respeito naq uella locw
dade. 

Creio que. tenho satisfeHo ao nobre deputado 
responden~o-lhe, e que o sen requerimento, si 
tivet· <!e ~ar aqui discutido por o.lgum dos mem
bro8 do governo, te•·á S. Ex. i níorllllÇÕes ni oda 
tnais cxactas e seguras. 

(Muito bB>» ! Mui! o bem . ) 

O Sr. Atronso :Penna (peEao1·· 
dem) pede ao Sr. presidente que consulte á 
casa sobre si lhe conc2de dist>ensa. dB membro 
da commissão dG orçamenbl. 

Consultada·,. a casa NSOlve pela nega.tiva . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra. ~m 36 disco.qsão. o projec to n. 13.') A, 
de i882, autorizando a. fabrica da matriz da. 
villa de S. Simlio, província. de S. Paulo, a 
alieoar terras q11e lhe foram doadas em, 1835. 

O Sr. Andrade Figueira não 
impugna a ma.teria do projecto, CJ.U.e já foi 
adoptado. em segunda discussão. Julga. oer de 
toda a justiço. o pedido do• povos da pa.rochia 
a que se refere o projecto, assiin como a pro'-

videllcia. com que a cómmissão da eamara ai
tendeu a esse pedido ; cuida, porém, que nem 
a fabrica da.q uella matriz nem os povos per
derão com a emenda que vai apresentar ao 
art. 2• do mesmo proj ecto. 

O projecto da commissão au~oriza a veada 
d:•_s terras concedidas co,no patrimouio á =
tnz, facultando que pm·te seja applicada a 
rQcons~rucção da. igreja e o restante somente 

·â. acqujsição d~ apolices ~que for-ma.r.i.o o pa
trimo nio da matriz. 

Suppõe o orador q u~ poder-se-ão conciliar 
os ~nteresses da rec(}nst.rucçlio dt~- wa.triz com a. 
cons1rvação do patrimonio que estava na in-
tenção do doadbr. . 

Quanl\ 1 se conye;_·t~tn na cama~s. os bens 
doados em a polices, deve-se ter em ,·ista sobre
tudo a intenção do doador, e a intenção deste 
do_adot _era oonverte~ aquelles bens em um pa
tnmomo perpetuo da fàbrica da matri~ da sua 
vílla nllal, o por coosequ2nciL quando a com
missão resolve converter essê p'l.trimonio :!lU 

apolic<Js nã@ deve fazer m:lis do que mudar a 
natureza dos bens sem alterar o destino qne o 
instí tu ido r tem vista., tanto mais quando os 
rendimentos devem, segundo informaçõe< que 
o orado~ tem, chegar para a reconstrução da 
igreja ; e, quando não cheguem, a obra da rc
constracçã~ póde levar annos com os rendi
mental que annualmente se vão percebendo e 
lambem póde ser auxilia:la com esmolas e dona
ti vos particulares, conservando -se em toda. o 
sua integ-ridada o patrimonio da matriz. 

O orador envia, pois, á. mesa duas omcndaa : 
uma d1 redacção ao art. 1• porque neHe S'J 

fa.Un ern Simão Antonio da Silva Ferraira qnan
do é Simão Au~~nio ela Silvá Teheira, e outra 
ao art. 2•, concebida nos S)guintes termos. (Lê.) 

Vêm a mes>, são lidM, ap)iadas e entram 
conj~nctament~ em discussão com o projec lo as 
segmntes 

Em~ndas a.o projecto n. f35 A 

No art. 1.•-Ern vez de-Fet•reira-diga-s·~ 
-Teixeira. 

No art. 2.• Substitua-se por osle: 
O ~roducto de~ta :-.lheação será applicado â 

acquisição de apolices d~ divid:~. publica, que 
cousti~uirão patrünouio da r~f;rida matriz 
se,ndo oo jnros d3stinados ,;. reconstru.cção do. 
igreja áte onde fàrem prccisns.-S. R.-A. 
Figueira. 

Ninguem maia pedindo a pahvra é encerrado 
o debate, e, vostos o projecto e emendas em vo
tação, são approv "doa c remottidos á commís<ão 
de redacçiio. · 

Tereeir" discussão do projecto n. 14 A de 
i882-garantía de juros a estrada de ferro na 
provincia. da Sergipe, dll. cidade de Aracajú â 
villa de Simão Dias. 

O Sr. Coelho e Ca:m.pos: -Sr. 
presidente, no desejo de adiantar a. passagem 
deste projec to, desisti da. pabvra, que me fôra 
concedida em umo. d•s discussões anteriores, 

Sinto-me, porém,. obrigado s. tmnar l?arte 
nesta discussão por bem mesmo da matena do 
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projecto, afim de dar-lhé ums. fórma de mais I estradas em que eon eorrem o interes..a geu.l 
legalidade, fórmo. neeell!lal'ia, es~encinl, que do Estado e o interesse local da provinci:1. 
a!fJeta a substancia· dil questílo e garante ami- « Assim, na prpneira hypothese estilo as es-
buiçõcs e dirzitos muito respeif;!Yeis . tro.da• para o_; estabelecimentos especiaes 
· O prujeoto primitivo autorir.o,va simpleBmeRLB i do Esto>do, eolonias , fab1·ieas, po>tos mili

o governo a garantir juros à uma via ferrea ná t:J.re!, etc. ~ 
p1·ovincia de Sergipe, o que fazia. suppo1· a « A!lllim, nn S)gunda hypothese,si!o as estt·a
existenda tle u1o" e•tr.1du. jà decrctoda, corno das qile commun.icam com os pottos marítimos 
effe!'th.\iuenta o tinha sido pela ,.;;embléa pro- os gr~ndes centros de producção : si o~hi se di 
vincial. . o intere'Se g~ra l das importações e axpor·ta-

A commissiio de commer cio, industrin e ar tes, ç.ões no sentido fiscal, d:io-se outros interess~s 
ouvindo o gover·no, deu parecer favoravel, em- immediatam~nte locae> da maior imp,rtancia. 
cluindo, entretanto. pelo substitutivo, ·que se «Na primeira hyp<>tb.ese o objecto geral de
discute, no qnal, á par da g ar,•n\ia de juros, é termina a compatencio. e:s:elasiva do Estado, 
o governo autorh.a1o a contratar essa mesma sendo que não importa á provinda que o ·Es-
estra:la. · ttdo faça ou deixe de fazer essas estradas. 

Teiuos, JlOis, nàda m3n~s que uina collisão cie «Na segunda hypetb.ese, occorre n Mural-
direitos, senão um conflicto de attri huições. mente~ necessidade de um facto par~ ~<ffirmar 

A P"•ar o 611bstitutivo, <leixo.rio. o. estr.1d.. a c"ompetenci& geral e realiz~r-.so a cbuslllo. do 
.de ser províncial ·.por ser contr?otad~ pelo go- acto addicional. 
verno g~ral e sómente a. alh compe~iria o E .te fJt.cto verti ao• olhos de todos por eome
diraító. de desapropriação e mestno o de rever-' zinho, e não ti s3niio - a iniciativa. e o concur-
ailo quando terminado o prh·ilegio. oo ou preseação de fuudos . » 

Tanto :.s;im que no art. 3 do projecro se es
talr.llecem as bases do res!!llte pelo Bstado, e o. 
art. 21 § 6o •i o decreto de 28 de FevereirJ de 
J874, dispõe que as estradas eoncedid~s pelo 
governo garo.l r evertem p:>r~ o Ecbdo, findo o 
privilegio. 

Eft'ectivamente o resgate e a reve"ã(} com
petem d3 preferencia ao poder que decre>ta e 
contre.ttt a Yla ferr ea.. 

Ora , .foi =~ l ei provind~l que conced~u 
privilegio pard e sta vb ,t:errea. na pro·áncia, e 
contr·:i.t~u·a n administração provincia-l. 

Como, pois , ><utoriz:u·-se hoje o e~ntr<!:lo de 
uma estrJ da já. coutrntade. por poder comp~
tontc~ 

Isto nii? é possiyeJ. 
. Serie. pr eciso antes da totlo a l'o>.vognçõo <la 
lei provincial, revo:;s~.ão que só J?odh da.r-se 
nos termos do ar I. 20 do neto addtccionRl por 
offonsa $. constilnição, nos direito• de ou tras 
províncias, aos i mt'ostos geraea e trntado.~ com 
as outras nações. 

A lei pr·ovincial de Sergip~. decretando a vh 
ferrea no interior da pro,'incin,ó p~rfoitam~nte 
constitucional, não otfende direi tos da outr~s 
provi.ncia~, nem tem 'JIIIIlquer af!inida:le com 
tae.s l lllpostos e t catad!>.>. 

E' certo que o neto :uldicionnl, nrt. :1.0, § 8, 
e:~:clue da competencia provincial as e3tradas 
pe,tencentes á administr:J.Ção geral do Esta.! : 
~~ ~ bem dê ver que a os\rndn d~ minb pro
VlDCla não ae comprõhende nesta excepção . 

E•claJ•ece perfeitamente a qu~•tão a consulta 
do conselho de estado de 30 de Setembro de i 872, 
subecripto. por jurisconsultos ela ol·dem de Na
.buco d e Araujo, Visconde de Jaguary, Vi•condo 
de Souza Fra11co e outros. 
D~z "!' conwlta : < :Mas, porque p ertencem á 

aihrunLStra~ geral do Estado to.es esttad:ls,. 
ques as que es•o. el"u oula do aclo nddicional 
supP_óe ·! Que principio r ega\3. esta eompe-
ten cl& ~ · . 

~ As secções en t!ndom que é preciso ·.distin
g u>r a.s esl<'adas destinadas exclU&ivamante ao 
serviço da administração geral do Estado, o as 

O Sa . ANoR,\DE FIGo:e:nu <lá a m aparte. 

o Sa. C3l!!LHO E ÜAllNS:-Sim, senhor. Con
.so:tnle com esta doutr ina foi e:cp~ido o a.vi.,o
circuhr de 16 de .Jn.nairo de 1873; o posterior
monto b>ir ou o decreto n. 5561 de 28 de F~
nreiro de :1.8i4, consagrando-a ig ualmente em 
s.lguns de s'!us artigos. 

Ora, Sr. presiden te, o. via-fer,on de minha 
provinoia n ão ci .ileatinada a estabelecimentos 
especi.a.es do Estado, colonhs, fa bricns, postos 
militares, etc., mesmo porque lá não os ho.. 
Dasapparece, p:.rta.nto, a r espeito della a com
pe!8ncia. exclusi,·a do Eatado .. 

Quando muito, l igando eU& cenlt'OS j)rodu
ctores a um po~to marítimo, p<Yleria dar-se a. 
competencia cumulativa <!a província e do Es
tado, i ,;ua.lmente interessado• n& BU8 construc
ç.ão, competencia, segundo oa p r incipiàs ox
pcstos, jã t•esohida e praventa pola província, 

·a qual t3ve a iniciativa ·na decr~taç.1o e eon-
tro.to d:t es tMch, sendo que, si a prvvinei~ nil.o 
11res tn fundos, tambam não os ~resta o li:stado 
com a goirantia. de j uros. 

A go.ra.n ti~ de juros é simtllcsmentc uma 
ftan~a, neto ncceõsorio que não tira no llcto prin
cipol o ~eu caracter P·'culiar iJ na.tlll'e'-a intrín
seca, nem pódg. porta11to, ter o. íorç~ de fn.,r 
geral umn o.~ trod:o. provincial. 

A m~>ma. lei de 24 d~ Setembro d~ i 873, 
3utorizando a g nrantia de juros á vias ferr~os 
provincino~ , ,; prova. de que por es :ç. gnrnntil\. 
nito se tornam geraes esll•o.das provincia1s. 

Em qu~ , pois, fundou-se a illustre commisião 
para âutoriz1r o contra to de'~so. est.rada pelo 
govemo get·ul? 

Nlío é que ont~ndesse ella dotM· o. 1n inha 
província com uma estrida po;· conttl do Estado 
no supptisto de não as>egurar a sua. zona. a 
r enda leg:U. E' o. m·~sma. commiasão que re
conhece Clll ~eu parecer que ess" estr~da. dá 
renda liquida sup~rior :o. 4 °/o• 
· Tambem do é de crer compartilhe a. com

missilo a dou~rina do aviso de 4 de J aneiro de 
1860, que declara. e:~:c~s3iva das &ttriboiçGes 
provinci~>es a concessão de vias forreM. A com-
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m~o e muito illasLrada p .u""d. ttue }tl"OÍ 6SSO I Ente ndo q>~e pódo, .não l.ml ger:.ll. Jtl:\$ e m 
dOlltti n:l. C.OClDO est:J., d~ tod? O pont~ inaceita- C:\SO es.peci3.1, corll t O$SC du fJUO ~e Lr:\lU. • 
Le.V•~l. ~ão so tr.-tta.co:n cU.i:ito d~ :.;;\.tJ.ulir j uro.i em 

O qu, ,,ar.,cc, S1·. presirleotc, ê que a nobrJ Yit'tu:l' <la lei de l8i:J, qun só c:ügiu CJLM ~on
c~m:uis;l~ não conh ocia ~ lei pNdncinl ou diç:to a , •. ,u<la. IL1u:d~ de ·I •:o ; ma ; <lo for:n~r 
c.I.~J!l .J. nõ.o eo.;itoti no .olabo~11r o seu aliás l 1.1- uma:.L:i .o::Jpecial gal'.J.U~in.do j .. u..·as a. UlllO. ()$tri.\<li:1. 
minoso p31·e~cr _ pronnctal. 

Pci• b~m, e ;> :r!l dar um~ fórrna legal ao . 0 poder publico nã' ~ o'>ri!!:>.do " Jó"'~"utir 
p:·ojt'3oto riue f:Jt .uúl') t\m3 omcnda ao art .. :1. 0 JUros a empro~:H, f:1z, st o;i tcn~e coavcnt ·ute, 

A cornm.iooão uito :1e O!>pib a ê.stas e out<a~ •i o qller : ó octo voluntario •cu, é u:" f:\\"Or 
emerulllS tJliG apresento. depenJe!"te de sua oprcciaç,io e dos e , ndi~õoa 

O Sll. St'l!!Ot:..\ :- Seria bolll qM a commÍ$3:1:0 'tll0. r~tlpula.r · . . . . 
0 à·Jchwasse. · · Jo. dtsse t.rtle a. gu.r~~ JlLl~\ deJmoos o uma fJ~n~:•1. 

, . apenas, o o fbdf):', su{::.:ndo as r~g:''-$ de c.hret. ? f'lt. COELHO E (),n!~os:- Eu O ~ffira~o, JIOlS to, pode impor ao.• princi~ae• .contrat~n te• "s. 
tJU- boute,u me enteud1 coro os seus Il!ustres claasul ,8 •!ue entcud•Jt' . comtanLo 'I'"' n:'Eo al-. 
m'ml.lros e o d~~bt·o pa.r.1 que C•Jns.te. to:· .:m " e3sencia do scw. 

Não .bço pohttca, nã0 ao_u oppDst~, .qttando L>', ~is, dirút'>pwfeito do r:.~do "l'r :seata.r 
se traia de Interessas dc_unnlta Pl'_OVUlCta, n~m clausnla• pot· occa•ião d ·, g-o~r.utlir ju;os "' .,,_ 
I'"'~' defendei-os preculO d'! metos tortuo_sos. LI'9JI ,8 provineiaas . . 
Vote o nobr& d~p11ta.do como q11her, mas a mtnha A . h d d d , · · 

0 
dt' 

8
· , " 

o fi . d · ID.lU a ~men :t., an 'J ot' prov1nCll\ r 1....., 
affi~ma\tva ca e pe . . _ . d·l resgate de~ois de 15 ~anos o dá t~rul>em ao 

O Sa. T!lt<OPI!ILO:-Nao •e d11vtda. da. p~lavr.. Estado, caso n!lo o poll81 a proviucia, c não pre-
rl;> nobre. cleputado. ciso a.dd>!Zir, por intl1iLiva.s, as rãZõe; de i utc-
. O Su. CÀELHO 1l CA>tPOs: - Sr. presidente , re8Se publico em qllc se funda esta disposição . 

<tll~udo, em nome da. lei e dos bo!l• prin7ip~os , A. ont:a. enll!nd!l ver.•a sobre a reve.ra_ão ~\a 
pugno para qtte esso. estL·ada sep p:onncial, cst.radaa provmCt:\, findo o prazo do pnvtlegro. 
tenho a. maior isen<;lo, nilo defendo mt.eres;u~ E' est.• a regra em rel~ào ãs_ eat.radas cone~ 
de ningttem, só um interes•a mo p>éOCCnpu, o did '" pelo governo s-cral. 
interesse rnaximo de minh~ província (~oia.- Mas "' estrada d•! >llillh!l pt·.,vinoia, sendo pro-
tlos) como é facil tuostrar : vincial, sem <)asa clausula seria a su~ pNprie-
. O citado dccretll rlo 28 de FaveJ•eirorle 1874, d?.de i11definida1ntmt l d~ empre<>, mesmo quall
M'\. 21, dí•põe : • Nas conces•õcs do oslt•adas do axtincto o privilegio dn zona. 
i<Ji~ pelo govet·no, alám das cl:~.usniM q•t<l A q_ueslão é si o conccssíon~t·io aeeilara 
f•Jl'GDl convouioutos om ••oferoueiA a carla um:1, •!&I>; cla.usttla. Nilo vejo ra>.ão para qu<l n:lo a 
serão expre&a~~ 11!! ~-,guin\os: aceite, quiUldo \em elle o privilegio por 90 an-

c § 6.o Findo o prazo da couccssli<!, a n1lo nos, 0 asse~ura-11\o a cmproz:• uma ro.llda vau
haver oxpres~ doeloro.çit~ otu oontrn!'lo, r 'lVe<'· ~ajo" lo.;o em começo, o imwonsa de ru~ura. 
t.oriio par<> o Es ta.<lo toda~ a H obrM da cslracla, E~to Lt inform:>.do que o eonc,,asio11 ~r10 a 
ln tl\ como o r ·spoctívo matot•ill, roduntc, IO. tn acoilu, c quandon:Io o qui7.•Jsso nii.o falto.t·á <)llfl lll 
Íltdemniz~çüo algum. . o •tuoira, sem qu~lquer (ll'ejuiza para a pr()o. 
~§ \!.• O l~a\ntlo tor~ o dit·ui todo <le•avrol'n~t· VÍII"Í:l , p>is o conH'3tOJ feiiO aindaaubsiH1 por 

a o~\rad .. , )lassa<lo o ~1'117.0 de 15 annos, s~ndo prol'o<;"açõea de prazo . . 
u pt·u~oo drt do!iaproprto.çllo regula. lo, om l11lt.o. Por mi nha. parlo, não l.'reacm do dessa vant.n
rla t~t'tlo, ('alo to1·mo módio do reudiroonto gam pllora a minha provlltcia, o eonven~'O-lll'l 
lir1uido do ullimo c1uin 1ucnnio. • quP. oügin•i o-a. n:to prol~~io o mono~ di-

~siAa dinposiçlius, como •o võ, niio so r~ tllculto " realização da emp•e<<', Laos ao suas 
fei'8tn d esLra.clas ptovillciao~ nom ao res:.;u.la n v,\n\n.gt)ns, corno prov .. wei por algJ.riHmos, fJ.U ') 
revor~~o em t·~la~iio n1 pr;winch~ . . me par~Mn1 incont.estavcia. 

Entre~o.nto o. e a~ uma nceesnd.o.dc . PO.\pt- PM"- isto n~o me S1i'YÍJ'c i <lv or~;~mon to do 
~:ut te ~ mtpt'•lSCmthvel ; nlío p&do a provtnc•~ 0 conce>3ionario, qu·J ó pomposo, Ot'Çtl a recaih 
o. p ubhco em geral fic~r. ~ 11!-ercê ~ abso~u- em cerca talvoz de i . 500:0~. PolSuo dad>• 
ttsm? de um& proprted~de tli_ontMa_. 1nd~nt~a otliciaes e 0 calculo d~ rec ,;~pelo Dr. Pimenta 
vor parte da e mpr Jza; fôra tmpreVtd~nctn n .. o Btteno, oncal'l'og:ulo pelo governo d~ ~st.udar o 
:~cautelar o fnturo. . . melhor tr-.;çaclo, e do qual mo servtr.Jl apenas 

Por ..o <lt~o l~o nio telllll8 em S?rgtpe legts- como ponto de partido, !'ela deficicllcia do al-
lação e~ !lema!~ q~e regule a. m&terta · . gun• dados de que .ser viu-se . . 

. A. le1 pro~nc1al e o co!tra.to n ada p reve- Tenho aJguna lLpontamento• a regp~ito, ma< 
1nratn a t•espelto; era anta~ o assumpto novo, exporei tado resumidamente pnr t não dilatnr a 
mal_e~tuda.do, talvez mesmo~gnora.do. " vo t.ação do projecto. 

S1 pcrde,-se a opporlumd~a de_ re.,u!&r · o D~. Pimenta Bu.Jno c tlculou :> receita po' 
os L& malll~ia. no presente prOJecto, nao adtn~t.- cst& modo: 
tiri.:J. depms a em?reza o resgate c a reversao, 
::~ que nio se ob~igou, aeu1 graves onas parn "' 
pt·ovincia. · . . . 

Aqu i suscita-s~ uma ~UVLd<L e e : s t .a 
ass, rnbléa geral pód~ legiSlar sobre m~tew1. 
pnvineial, COlJl'l o r esgate e t'e1•ersaa d>t e~t~ada 
por p;trLe da provi~;ia.. 

v . rv .-~ 

Pa.~õ.iagei ros ... o ... o . ........ o o .• 
Exportlr,~ã.., ... o .. .. o ..... . o .•. . 
lmpo,·taç:'o .. . . ......... ... , • . 
E"·eu~ua:~s ... o.. . . . ... ...... .. 

181 :OOOQOOO 
243:500$000 
45:300$1)00 
71 :450~'000 

511:250$000 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 00:44 +Página 15 de 29 

338 Sessão em 1 de Setembro de :1.882 

A ctportação foi calculada pelo 0xercicio de 
1880 a 1881, cu.io vJlOl' official, seguudo um·• 
cet'lidao da alf~nd·,ga do Amcaju , foi de 
3.269:454$725. 

Mas o. exporta~ão ness~ cxercicio peia barra 
de Arllcajli, que •erve ,;, z~na da estrada. foi 
mllior, como se vê de um documento da roce
bedoria provincial de Ara.cajú, que diz : 

Valor official da e:z:portação 
para fôra do Imperiu...... 3.698 :7;;3$8Zi 

Idem idem pa.1':J. dentro do [m-
perio.................... i.599::158~03i 

5.297:911.$825 
Foi, pois, ~ exportação de 1B80 a :1881 de 

3.031:457$173 w.ais que a calculada. 
A differença pro~~de de que o documonto da 

alfandega só compreheude a exporta~.ão para. 
o exterior até principio de Junho e não até o 
fun do exercicio, e de que não passam pela al
fandega os g:eneras oxportados para as outras 
provinei.as. 

A importação polo Aracnjci foi e>alcalada 
pelo axercicio de :1879 - 1880, no valor de 
!.995:234$603, sendo que varias genero; foram 
contemplado:; no calculo da rccoita por 2{3, 
outfOs por :l/ 2 e outro• a pena> por if3, quando 
todos silo des~inados ,;. •.ona ~ Mlla somente 
oonsumiàos. 

Si, porem, tom:>rmoJ ps.ra a importacão, 
como para a exportação, o exerci cio de 1880-
1881, consta de utn documento d • alfandega te1· 
ello. sido no valor de 3.Z70: 115$752. D i!ferôn~" 
para. mais-1.274:881$149. 

Parece tambem raÍoavel qu~ a popuhção 
calculada dos municipios atravessados pelo tl•s.
çado, aeet'P-Sç~, em corta pl'Oporçiio, á dos mu
nieipios, que ficam n:1 extrema do tronco 
e do t•&mal, quo não 6 menor de 50 n 60 mil 
alJzlaa. 

Para não tomar tempo, resumirei o calculo 
da receita, segundo o exercício de 1880 - 1881 
proporções guar,ladas, deste modo : 
Esp )rtaç[o ........... , ..... , . . 390:000$000 
Importação... . . . . • . . • . . . . .. • . 110:000$000 
P9sJõageiros. . . . . . . • . . . . . . . . . . . 200:000$000 
Eventuaes ........... . . , .. . ,. . 100:000$000 

800:000$000 
A dietancia media é de 50 kilometros e a 

tarif~ na. ra•iío· do 8 rs. para a. oxparta~o por 
kilog. e 12 rs. parJ. a importação. 

A export-oção ?ela barra d~ Aracajú nos tres 
uHimos exercictos foi cerca do 15.400:000$, 
que da a .mádia aunual de 5.150:000$ quasi 
ig'Ll1l n do ex.e1•ei~o que ser riu dQ ba.se ao 
calculo. 

Releva ainla nota.r que a e:<portação e im
portação pela barra de Aracaj ti. no e:s:ercieio de 
i88i-i882 :foi m~íor ; pois n ·receita· o.rreco.
dada nes~e e:xercicio pela re:::e badoria: ascendeu 
a li02: 151$265 quando no exercício anterior foi 
de 424:506$188, segundo acabo de ler no j orna! 
officíal ~a província. . 

Si se tomar a média, não dos tres ultimo• 
excercicios, roas dos e:~:ercicio• de 1868 a 1882, 
nos qua.es ae fez a exportação j)e\as barras àa 
província, no valot· quasi do 78.000$000$, seria 
.. mé~ia de 5.600:000$, sendo, segando dados 
colhidos dos relatarias d,, província 4/6 pela 
ba.rr~ do Aracajú e 2!6 pelas barras do rio 
S. Francisco, Vaza. Barris e Rio Rea.l. 

!'íão é mnito que se tome a média annual de 
4.000:000.~ como v~lor dro. e:1portação pe~a ba~ra 
da ca?ita.l. 

Para. ni.io ir mais longe, pois preciso resu
mir-me, considero a-importação media de quatro 
mil a 4.500:000$ sendo pouco menos de 2j3 por 
esta barra que ~erva a zona. 

Temos, pois, n~ média esta receita provavel : 

Expot·tac.;:o.... . . . . 320:000$000 
Importa~ão ..•. , . . . 90:000$000 
Passageiros.... • • 200:000$00() 
Eventuaes ....... _ i 00:000$.000 

A vorbu.-li:vontuacH-paroae não dever com
prehender •ómenlc o couuu~rcio uo interior 
a~ ~ona e !!.lg<Lns pt•oductos dell:t não contem
plados, m .. s iambou1 os productos de ouh·os mu
nicípioi3 11u l hão da fazer necf~88aria.menta o 
seu comnlürcio pela estrada da forro, como o 
Coité, Bom Conselho, Gercmoabo, na Bahia, Vejamos o calculo da. despe~a provavel da 
parte do Lagar lo u S(mão Dio.s, que actual- consb.'ue<;ão e custeio da eetrada. 
monto commorcioun pol& b:>,rl'a do Rio R~al, Soh e>te ponto de vist·~ acha-se elb nas tne
Aquidaban, parte de p ac~tuba, do Curral de lhore> condiçõ~s : solo ligeiramente aeciden
Pedras a Porto da Folha, rellnindo uma. popu- tado, obras do a.Dto, rara.>, a bitola de um me-
l:l.ção de 70 a 8!) mil almos. tro. E' o jui2o do eommissario do governo. 

O Dr. André Rebouças. em se11 Opuscttlo 
Em falt~~o de dados officiaes, ou estatísticos, calcula o cUlito med.io pGr kilometro nas vias 

tomo para o calculo o elemento da população. ferreas estreita em 32:000$. Si .ll.aa estradas 
reduzindo-a eutre:anto a 40.000 sómente, e garantidas pelo Estado e de 45:000$,a Mogyana 
consideranlo que cada habitante produz e con- desp,ndeu pooco mo.is de 20:000$ e a e .. e custo 
s?me 48$ e não 90$, como· soem dizer os prilfis- 83 calcula 0 prolongamento da Baturité. 
~1onaes . Con ~der ando mesmo o kilomet1·o a 38 ou. 

Applicado sobre e>tas bases o metbodo do 40:000.!; será e custo 'la est1·ada de 6.000 R 
Dr. Coutinho na. co\rada de UD.a, l<lmos: 48$! 6.400:000$. 
em @ do 4.~, i2 @ plr habit~n\Q. Co.da @ a Despeza.s do custeio 1•or kilometro : a Bs.tu-
15 r~. por legua, i2 li,ú nt distancia media de pité dispondo 1:700$. O Dr. Honorio Bicalb.o 
14 leguas 2$520, quo multiplie;ulaa por 40.000 I orça a médir. em 1:000$. Ontros a ava.lia.m em 
habitantes mostram uma renda de 100:800$()00. 2:000$ a mais. Sondo mesmo de 2:000$ tem-ao 

Madifi<:a-se ainda o calculo compreheuaen- em lõ() kilometrus a de~pe2a ptovavol <111 
do-se nest'l. smnm~ todas aJõ eventua.es. 320:000$. 
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Deduúda esta despeza da receita sobre o I O SR. CoELHO E Curpos:- Pda emenda, rea. 
exet·eieic da i8SO-i88i aerà a l'end~ liquida lizada a reyer,;O:o, set•:l eDI t<>d<> c•so indem
provavel de 480:000$, ou qua.si 8 •J,. ni>ado o Estado Je qualquer diependio a titule 

Feita essa deducçi!o da receita médiO., seria a [ de juro~ ou pm· . deslpr_O[Jriaçã~ da estrada, e 
rend~ de 390:000$ ou 6 i/2 o{,. 1 amda nao amoru~ado ; 1ndemmzação que a esse 

Isto posto, pergunto ; que osltaili> ja iniciou· tempo ser O. D.enh uma, attenta a renda da cstra.da, 
se neste paiz. 80b ·os auspiciot:i de urm~1·end.a tã.oJ e afinal decord:.a:s sem sacrificio do.s interes
elevada ? sados vira a provinch 3. possuir uma impor-

Si logo em CO\ll~ÇO é a renda ma. i.• ou menos tantissinm fonte de ;•enda. 
igua.l.aojuro do Ci.\piLal, facil e antevel~ odes- Em todo o caso, vê-s~, SI·. ptesidente9 f!'!!~ a 
.cnvolvlmento dG1la no cor•t•e:r dos a.nnos, e o g-o.rantin. do Estado ser:i s:implnsment~ nominal. 
nenhum saot•ificio paro a em preza pela rerersiío E quando preyalcecssc, contra o que tenho 
à p1·ovincia, findo o privilegio. eiposto, a rocei ta calculada pelo Dr. Pimenta 

E' que bem poucas zonas ha no pair., , como Bueno, calculada lambem a despeza do custeio, 
esta de minh:~ provincia, tão circumscripta segundo o quo se despendc na o•trado. de Ba
quanto t•clativimenLe popnlosa e ile O.Rsenvoi- turitê. ainda assim. .s.~ria ~ da presente, a renda 
vida producção. liquida de 4 1/2 "/.. 

Dou um exemplo. Suppondo mesmo que a Seria, pois. em começo insignifiC"-nte a con-
média. da ex.portaçiio pela L~rra. do A1·acujtl ~eja tribuiça.o ~o Est:tdo e cru pouco tempo comple
do 4. 000:00§.'1: e não de mois de 5.00ü:OOOS, tament' dtspens.d 1 . 

como nos tres ultimes e>:ercicios, vê-se pelo re-- Farei ainda resumidam~nte duas observaçüe•. 
latorio do ministerio da fazenda que no trie- Pelo projecto tem o goyerno autorizsção, da 

· nio de 1877 a 1880 não a tivcrao igual algu- qual poderá U:zar no todo ou em parte. Odes
mns provinci~• que jó. possuem estrndas de apreço em quo tem estada a minha provin.cia, 
·ferro, como \lO!" e::.emplo: as suas decepções pelo passa•lo, m~ induzem a 
Cearà ........... (i877 a iSSO) 7. 9S0:000$000 figura~· uma hypothcae tamb~m fig!lrada pelo 
Rio Gr a n d 6 do D;:. P!men.ta ~ueno, e vem a se. r: >lo governo 

Norte ..••.... ,. ~ 3.5i8: i00$000 nao garanltr Juras sabt·e o c•pttal para tod~ ~ 
Parahyba.,,,., •• » 2 _842 :ôOO::;OOO extensão. do t;onco e do u ma!, ond9 convtra 
Espirito Sn.uto. • . . » 3. 786: 700$:xJO faze; o ~arte ' . . 
Paraná. . . . . . . . . . » R 137. 700$ClOO E op1n1ão, que subscrevo, do Dr. P !m~n:ta. 
S t C h · 3 · i"" ·500 ,000 Bueno, que nlto deve""" no ramal. E ass1m 

n.n a a.t arLDa.. » · "'"' :S deve se1·, pat•quo o ramal, comprendendo cerca 
Nenhuma dilllas cxpo~tou em cada c><:ercicio de 280 engenhos de assuc~r c o t ronco mais ou 

quanto a barra de Aracaju, que ser'e a. zona menos i50, seri aqnelle por muito tempo 11 
da estrad•. melhor fonte de receit<~ da e':"prez:.. Cortar o 

Por outrv bdo, calculndo o custo de iôO l<i- ramal seria compromettcr o the..ouro, sacrificar 
lometros que tem assa estrada em 6 a 6.400 a estr:cdo. e com razão so dirb f!UO, rlepois de 
conto3 (e não cu~tnrJ mais) sora a vh fcrrca tanto tempo, fez-se afinal o peior. 
de Sergipe a menos dispendiosa. talvez de quan· N~ hypothese do cót·tc no tronco eu avento 
tas garantidas pelo Esbdo, como se vil deste um alvitt•e, quo ali~s tem contra si a aulorizads. 
qundt'o: opini~o do St•. Piment~ Boene, o ó ; quo em 
Rio Grande do Norle, 120 !ti- vez de f~r.cr·so c côrtn pelo lado de Simüo Di~s, 

·lomatros , . . • . • . . . . . . . . . . 5.400:520$000 chog •nclo n linha somente até o Vaza. B>trris, 
Pa~ahyba, 121 ditos........ 6.000:000$000 menos prejudicial fu~n corl~r o trecho de Laran-
Recife e Limoeiro, 9'2 ditos.. 5.00U:OO()S000 gciras à capital. 
Alagoas, 88 ditoo .•• ,, .••. , . 4.553:000$0J O A populo~lio do centro precisa mais pol~ dis-
B~hia. (Central), :302 ditos... 13.000:000$000 tnncia dos transportes ' [UO a de Lat•a.ngeiras a 
Ga.rnpos a Cnrangoln, ~47 Arnc\l.ju, quo dispõe da via. íhlVial, embora di f-

ditos ••..• , .•.•. ,........ 6.000:000$000 ficil do rio Cotinguiba, e mesmo a.ccumulados os 
S. Paulo e Rio de Jan~iro, ~rod11ctós, em Larnngeiras, estorio.no inLer<lS•e 

109 ditos ... , .• ,......... 11.492:70i$000 a empreza., fazerese,e trecho sem ga.o·a.ntia dn 
Santa Ca.tha.rina, H2 ditos.. 5 .45i :000~000 juros. . . 
Rio e Min~s, 163 ditos...... 16.150:000-~000 Isto mesmo m

20
ostra qne

1
':a

1
·o vale adpanadadum· 

Qnarahi.m a I!:iqni, 1\JO ditos. 6.000:000$000 nuir o governo· ou 30 n omekos e traç o, 
tanto mai• que essa gnrantia com ce~teza sel"li 
nominal. Por tndo isto pód·e-se bem avalia~ as va.ot&o 

gans da emprez~ da via ferrea de minha pro
-vincia.. 

E ait qUanto a outras menos esper>anç.osas, se 
tem estipulado n. clausula d~ reversão, seria in
cleseulpavel a omiss~o della em relação á es
trada de Sergipe. 

Não é muito que, após o lucro de milhares de 
contos, no espaço de 90 annoa, abra a empreza 
mão do material d" estrada em fuvor da pro
víncia, que lho coneêdeu o privilegio e por IJem 
da quo! o E•t:Jdo garantiu o• juros do capital· 

O Sn. SOAI\t.s:-Apoiado. 

Outra observação; O comrnissa.rio do governo 
entende, ou pelo menos tem duvida ai o tamal 
de,•e chega~ á villa da Capella ou pass~1· o. 9 
kilometros & leste daq uelln. villa. 

O projecto resolve a duvida com sabedoria 
futendo chegar a estrada àquella villa. E' com 
elfeito a Capella o ponto central mais impor
t:lnte da provinda, :fica. a igual distancia do seu 
rcconca~o eruinentemente productor ; passando 
ahiaproveita a estrada. ao mnnicipio vizinho de 
Nossa Senhora das Dores, que por ella Lranspor
tará os seus productos, o que não succederia se 
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passasse e. 9 kilorneti'OS d9o vilh, pot•quo íicaria I despendida O ainda não amortizada ao tempo 
~quelle municipio a 4 1/2 loguas da oet1ção, d"' terminação do privilegio.-S. &.-J. L. 
quando tem porto m:u-itimo a 5 J.,i2 leguas, '"'" .Coelho e Cümpos. 
Maroim. 

Sr. presidente, h" 10 an.rios scgut•amcllte a 
minha provincia, tão ignorada quonta inlere;
san te e fecunda. ... 

O Sa. T!iEOPHILo:-AEoiado. 
O Sa. C lELHO l!: CAMPOS:- ••• ha 1.0 a.nnos, 

senhor.;~. lut \a. miltlla pt9vinch corn es··o~ço, 
eritr-a d.ec:Jpçõe.; e 1nil contr.u•ied.s.des, na esp~
I'D.nçn de que lhe garantiria o Estado cs juros a 
uma. vi~ fen·ea •. a que "e entende com o melhor 
direito. (ApoiaJos.) 

Betn. suo. aapirn.ç8.1, entretnnto, t~m e.ido con
stantemente reta:rdada, ]Wt~tarida, iJ.bquea~a. 
po~ a.ctos ou culp~. scia de quem lot·, mas não 
_della, victima sempre de alheias foltas. 

O Sn.. So.\RES:- Tem mtlito dit·eito a. este 
m-'lhoram~nto. 

O Sn.. CoELHo E C.<MP-'S:- Qne•·o cre1· que 
desta. vez; o goyerno lhe vit·.ó. em auxilio, ga.ra.n
t[n<lo c. s jutJ• do qa~ depe11<b o. tw•ntqme11to 
do capithl. 

Esl ;s ~ão o$ meus mais ai·delltes votos; e se rã 
pa1•o. os meus sentimentos do inelf>vel ~atisfa
ção .si. coro~dos tantos esforços, puder.mcs em 
b1e·.-a sauda1• l<qu~llns P'Pnlaçõc• dec,hcrdadaa, 
mos labc:ria;as e ~>ctiviss<mas. a.nnuuciando·lhes 
as anroras do faturo, como Racine em saa 
Athatic, <'screvendo a propheeia de Joad : 

c, .•..••.••. Quello JOI'U:::lhm nouvcUo 
c Sorl d1t fl)ud du d~se:rt. ~riUarJta de ehlirtá!. .... 

(Muito be·m; 'muito bem.) 

Vem á me~a. é lida, apoíad:>. e posta em 
cussão a seguinte· 

Emenda ao projecto n. t4 A 

O .:~rt. i' seja e.ssim redigido : 

dis-

E' o governo autm-izado a aonceder ga•·an
tia de juros de 5 a 6 °/o sobro o capital nece•
sa.rio ã coustrlleção de uma estrada de ferro de 
bitola de nm metro, contratada pela a<imini
str;xção provincial,na provineia lf;\ Swgipe, pai'
Lindo da. cida.de de Araeaj1i o terminando na 
villa. de Simlio_ Dias, com urn ramal entre n ci
dade de La.rangeiras e a vilh da Capella, obs0r
vAdas as seguintes dispoeiçoos : 

Os ar!$, 2• e 3• sejam redigidos : 

§ 1.• A gar~ntia de ju~os durará· a.té 33 
~nnas. 

§ 2.• A província ou o g-:werno gemi pod ·J'a 
de•a.propria.t· a eslrad~,-~hamando-a ao domínio 
publico. 

(O mais co.no nos §§ i' e 2•· do art. 2° do sub-
stitutivo.) · 

§ 3.• Não realizado a resgate, findo o prazo 
do t'"ivilegio, reverterão ).'!H>< a ·província todM 
as obras, iilciusive o material rodante, sem in
tl; mnização alguma, pago o Estado do que ainda 
•e lhe dever pela garonth da jlll'os. 

A mesma r-lv isão terá Jogar quando d 'sapro
·priade- a. esu·ad~ pelo estado, indemnizando-lhr. 
neste caso a província a i::uportancia por elle 

O Sr. Felicio dos Santos:-Pe<li 
a. palawa simple•men te para decla.rar por par te 
da. commis:s.ão que floCeitamos e. nmcnda do nobre 
d~!"il~<la pm• Sergipe sem alt~ração a!:? uma. 

Não havend, mais ninguem com a palavr~ cí 
encerrada a discussão e procede-sJ i \'otação. 
E' a ppruvs.do o proj ~c to com a emenda. ; o pro
jacto assim approvado o e:nmdado ~ remettido 
ã comm ia são de reda.cção. 

Bntra eal 3• discu 'São o projecto n. 42 A 
estrii.da de ferro do Timbó. 

sao tidas e apoiadae diversas 

Eme)td.as ao projecto n. ~2 A 

~'ica igualmenh o govcl'Do nu tol·izada i con
ceder a. ga.rantia de juros de () •/o ao capital ef
fectivamente ~mpregado na eonstrucção d2 C'

tradad~ ferrode ~!nceióao valle doJacuipe, M 
provincia. da.' Alagóa•, c dahi cu troncar n:\ 
est,ção de L' na ou em outro ponto mais conve
niente da estrad" de ferro do Recife a. S. F~an· 
cisco, na provincin. de Pernan:ibncn, ile conf(lr
midade com o decreto n. 57\J2 de 11 de Noven>
bro dd814. S.R.-Em 1 d~ S~tembro de1882.
Serapldoo. -lgnacío M arlins.-Th.eopl.ilodos 
Sa,.tos.- llfanoel Carlos. - SiMal.- llo
rh•igues Junior. - Bar1Io de .4->·açagv.-J. 
Pompeu.-He>wique J.fm·ques.,..-Passos Mi
randa.-At~~ro Caminlu!.-A. Pi1~to.-Bar1ío 
de Anarlia.-M· alta 1II a~had o. -Cru;; Gouvêa. 
-Joaquim Ta•ares. 

Apr<sGntam'• co;no eru~~da. o; projeetos ap
prova.dos em 2• discussio, c j:!. rcdi;i.dos pll.l'a 
3•, a"torizando a garantia de juro; de 6 "i• uo 
capital aeccssario á construcção da$ ost!'fldas 
de fer:o do Donito e Pesqueira, em Pernam
b,co, e d~ M~m~nguape na Po.r~hyhu.do Ncrk 
a-Acat·y, no Rio Gr:ndo do Noctc. S. R.- Em 
31 de Agost0 de 1882.-Jfanoa! Carlos.-J'osé 
Marian,o. 

O Sr. Bezerra Cavalcan-ti :
Levanto-me Sr. presidenl·J, p 1r~ combater uroa 
das emendas em discuss~o na par!~ que 81 refe•·e 
a estrado. de ferro do Mam1nguape :w Aco.ry, no. 
provinci(l. do Rio Grande do Norte. Infelizmo nte 
a.~ concessões de estradas de. forro em n(lSso 
paiz se fazem i-. vezes qua.ai em segredo ; o 
publico não s~be_ de que se trata, c u'" b .'!lo 
dia sur,g~ uma dueussão que o.ffende d1re1tos 
import»ntes das províncias, sem que estas sejam 
absolutamente ouvida.~. 

Os concessionarios costumam ontr~r com pés 
d'J lã i edinio taes concessões sem g'll.rantia de 
juro :; o go\-·erno bar.:l.tei-a. a.s mesmas conce~
sõm e depois o costume é virem i camaTa pedw 
tal garanti:~ sem n q llal torna.m-se ephemeras. 

Qnmrlo a~pareccu no anno passado ou atra
zado a noticm desta conceS>:Io. noticia. qu~ cu 
ti'IO por Whg:ralllll\3. puhlicadod~ torno.-YÍ::\gem 
d' Parahyb;> ao finado mini•tr~ d1. agricultur::\ 
rl~qne\la epOCA, o.gr:idecendo-a, trr.H •lo anLP.n• 
der-me com aquelle nobre ministro,. f~7.oJDdo-lhe 
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ver a injustiça e a gra.ndo inconveniencia de 
semelhante coucossao. S. lhe. então we disse 
que não tinha sido sufficientomente in formado 
das circumstanciRs qu3 eu lhe referira, 1nas 
que felizmente como a dit:J. cone~ssão era sem 
garantia de juros, e11 ficas>e tranq11illo, porq_11e 
nunc11. se realizaria, affirmando-mc quo o go
vorno não concederia já.m.5is semelhante g'l
rantia. 

que e•t.iio condemnldas a deeahir, porque lheo 
falt.o a !)eiva ~conomi~.:a, pela transfornu1.ç;ão 
q 11e vae passando o movimento co:nmercial do 
po.iz. 

A província. da P!l.rahyb:t, ropit'>, tem uma 
eatroda de ferro da capital ao oito sertao, q_ue 
õ, como h~ poucos dias sn•\cntci o objcehvo 
obrigado d:>B estracLs de feri"O do norte. 

O SR. M.<,.oF.r. CARLos da ulll aparte. 
Entretanto o concessioMrio conseguiu de- 0 Sll.. B.EZEl\RA Cw ,u.c,\NTl :-Dêm-lhe um 

pois espaçar o prazo da concessão e veiu ao t 1·aç1 do ,li verso, mas não venha entrar no ter
parlamento pedir garantia de juros. Sua pe- ritol'io do. provincia do Rio Grande do N•:rte, 
tição foi como é de estylo, á. commissão res- obdgando os prJdllctos desta pro,•inci<?-, em vez 
pectiva, que não sei si deu parecer a respeito, de i•em direetamente 20 porto da. oua eapit1l 
mas sei :fue era conll"a á pretenção, porque por por um percurso menor, a serem sobtecal'rega
si mesmo examinou aa condiçCils do pedido dos com as despoza.s e inconvenientes d~ um 
confr<Jntou-as com o mappa dll. estr~da de ferro percurso muito máior, c ainda para cheg:u·em a 
da provincia do Rio Gr~nde do Norte, e vcri- um porto iutermedhrio, onde a·no.vegaçã:o nõ.o 
ficou que essa e~trada, al!\m d1 partir de um s~ faz directamente. para o estrangeiro, e terão 
ponto q_ue não é marítimo e por conseguinte de sGr transp~rtados por barcaços p:1ra a pr~ça 
não se presta a ex:,,ortação direct~... de Pernambuco. 

O SR. MANOEL C;,nws :- Não apoiado tem N11. bàbi~ da Traição a que so , . .,feriu o nobre 
o ponto <la bahh da. Tro.ição. deputado em seu apa1•b.', não ha corumercio 

0 Stt. B.EZllll\1\A C.t ,.ALCANTl ,_ Não apoiado nenhum, e fica asse porto, ainda niio e.:plo
como ~ A bahia da Tmição não é 0 porto de rado, e co;nplet•mente desabrigado a se L~ leguas 
Mamangml.pe, e fica pelo menos a sete legna.. de Maml nguape, o que traria dspois,. COlUO 
<le <lístaucia. diese a ne~e;oidade de um ramal, que ainda 

mais oneraris. o Est11.do sem nenhuma vaubgem 
O SR. MANOEL CmLas dá um aparte. dest~. e contra os interesses da província qu e 
O Sa. BEZEitlU CAYAT.OANTl :- lsso que1· represento. 

dí>er que depois se ri pPeciso ainda um ramal Aflirmo, portanto, e insisto ; est~ coneossib 
de Maa>angna.pe pa.r11. " bahia da Traição. não nssenta absoluta mente em condições do 

Mas, como ia dizendo, a com1nissão ,·erificou jus Li~; é contraria a todas as condições eco
r1ue essa estrn<la alem de partir de um porto nomica.s, e nenhuma utilidade traz no Estado, 
que não é mal"itímo, rodeia n província do Rio prejudie IRdo muito á 11rovincia do Rio Grande 
Grande do Norte e vai entrar em seu territoriu do ~arte. 
no município do Ac~''Y• que ri o ponto obje- o Sn. MANOEL c,,RLOS di nm aparte. 
ctivo do. estrada de forro da mesma provineia. 0 Sa. BEZERRA Ct.n.LC.tNT!:-Si fosse pe-

E" portanto um~ estra:lã. que não qllcr • nem dida dentro da província d.o. Parahyba, não 
póda viver dos recurs<Js ·da propría zona em podia s·~r concedida, como foi, pole governo 
,1ue é estabelecida, mas sim dos recurso~ da geral; e 0 Rio Grande do Norte não· tem ne
pt·ovincia visinh:~, • prejudicando-a em suns nhuma ncccssitbdc, nem interesse, em quo tal 
r•mdM, e no m<Jvirnsnto de seus produetos. estrada entre no sou tnrritorio depois de ha\'et· 

O Sa. M.,:;o~L C.-aws : - N:io :l.[IOiado. rodeado ~ provinda em todo o sou traçado, 
O Sa. BEzERR,l Co~.vALCAN"l"I: _Mo ó obvio Foi ontrcto.nlo o meio, tlc que se set·vire.m 

em e ·so (!()ntre.rio Iimit1t"·se-in. ao te,~·itorio da p:tt•a obter n concesstío do governo g-eral, figu
Parahyba, a que pertence, e não quereriailwa- rnr, que G!St rstrnda set·viria a dnas provin-
dír ouLra provincia. d•u! 

A p1•ovineb da PIU'o.hyha jâ tem umn. ostr Hla Nilo set·vo absolutamente á !""ovinci:l do Rio 
ue ferro da. capit!l.l 00 inte~ior . Si Mam:l.n- Gl·nnde do 1\orte, e a.ntea d ~SBGI"VC Ó.~)UCllR pro
g-uap .. IJ:Uer tambe_m t<)r uma e~~1·ada de ferro vincla., olfend~ndo os seu• direitos a UlterMs""• 
para fazer eond11z1r o• 11roductos do sou mum- por que, o.lêm de muitas menores distancia• a 
dpio ao porto da càpita.l, quo ó porto de ex- p ,rcorrer, tem já commercio importante, e 
portação. façâ um 1-amalligando-se coru a 6,. porto franco de e>:porbção direeta. 
h·ada di"! ferro Conde d'Eu que parte da mesma O Sa. MANOEL C.H\LOõ dá um aparte. 
capitol. Mas não; Mamanguape é uma ci- O Su. BEZERR.t C.W.tLCJN'r[ :-0 nobre de-
d!l.de que decai e continu»rá a decahir · patad., diz que a bahia da Traição é melhor 

O Sn. MANOF.L C.\RLO>: -E" uma cidud·, por LO do que o da cu.pi tal <lo Rio G,•a.nde do 
imporl~nte. Norte, porque não tem talvez conhecimento 

o SR.. Bl!ZElU!.A CAv.tLCANrr, _Foi ;,upor- exacto, nem de um nem de outro. 
tante. não h" dnl'ida, no tem;.o eu1 que a pro- Eu g:tranto ao nobre deputado que ultima
,,iu cia da Parahyb:J. não tinha estradt de ferro. münto tem entrado no porto da C.\pital do Rio 

. . Gr.tnde do N01;te vapore• americanos e inglezea . 
O Sl\. MANOJ':L Cm.Los dn um apar\e · de muito maior c•1ado do que os da companhia 
O SR. BEzERM C.\V A.LÇANtr :-Uma 1!Stradá brazileira de nne;açãB \I~'>I'l!. o norte: em

de ferro nãil ó destinada :1. dar vid:~. simples-! qu~nto que na bahia da Tra;ção ni" tem enlra<lo 
mnntG a cidades, e sobr~ tudo aqu~llas cidad~s ~e não barcaças. . 
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0 SR. l\L~NOEL CARLOS dti um :1parte. 
O Su. BEZERRA CAVALCA~I :-E depois isso 

é uma c1-eaçâo do Iuturo ; quando essa bahia 
tiv&r condiçõ<l• para attr~hir o corumercic, ello 
H irà n:?.turalmente · mas não comeÇ:?.r-se por 
uma estrada de fJrro em detrimento da outra 
provincia! 

O projocto diz que o governo :fiea ~>utorizndo a 
coneeier garantia. de juros-de ô 0/o ao capit:ll 
maxima de 12.600:000$000 (~ê): 

O dect•eto a que allude o projecto, conce
deu a estrada do ferro, mas não fixou capital 
para garantia de juros, pot•que disso n!lo cogi
tou. E' port~nto um pedi&o c avs.liação toda ar
uitt·a.ria, que não se funda. em dados su!licien
te> pan esclarecet' e :firmar o juizo da eamara. 
Nii:o estabeleceu a importancio. ou custo da 
empreza pa.n se pedir hoje a garantia de 
i2.ô00:000$000. 

Comecei dizendo que a petiç!lo dos concessia
narios tin.ha. viudu á ca.wara, e fóra rerualtido 
á. commissãa competente, que a. eJtaminou e 
sem cujo parecer decidiu a questil:o, adaptando 
esta emenda seria eJ>autorar a mesma com
missão. 

Peço, partanto, que seja· destacada :< emenda 
nesta par te, para ser remettida 6. eommissao, 
llfim <le dar parecer sobre ella, bem cama sobre 
a J>etição ·do concessionario. 

Por agora limito-me a isto. 
E' lido, apoiada c entra em discussão o se· 

guinte requerimento : 
« Req11eiro que s)jo. !'c tirado. à smcnda em 

rliscussão a parte relativ~ à estrada de ferro de 
Ma.manguape á Parahyba, para que vó. á com
missão competente de eommercio, industl·ia e 
a.rtes, em cujo podet· se acha a petiçlio do cun· 
cee.sion~rio e documentos raspeeth•o9, afim de 
<lar sobre tudo o s~u pareceJ',- S. R.- Be
~erra Cal1Jalca:nti • , 

O SI•. 1\-.lanoel Clu·lo,.,:-Sr.pJ•esi
dentG,admiJ·ou-ma o modo pOl' que foi encetado o 
debate. O noht·~ deputada que impugna a pas
sagem da emenda, disse "lue a conclusão d~ es
tr~da de ferro d• Mamanguope :1. Aeo.ry, foi 
obtida cbnde •tinament~. por sorprer.a. 

o Sn' BE7.ER.l<A c" y HCANl'r : - Não fa.llei 
em sorpr2r.a, nem em clandestinidade; disse 
que foi feita sem conh~cimento do paiz. 

O Sa. MAxol!l. CARLos:- Não á admittido 
que O go~erno fizesse uma. COUMSSÕ:O que não 
•e pudeoso justificar ; 'lue a fizeo!e por motivos 
inc.onfessa\1 eis ou sem a.tt~nder :ts c.onvenir:n
cias do paiz ; isto é o que eu não posso a.ttri
buir ao illustre ex-mimstro da agricultura, o 
Sr.- l3uarq ue de Macedo, de uadosa memoria. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI dá wn aparte. 
O SR.. MANOE:r. CARLos:- Mas concedeu com 

os estudo> necessarios' e as plantas indispensa
'V'&i>l para ía2er concessões desta ord3m G com 
inform:?.ções do f! 2rno da província. 

O SR. BEZE!UV.. CAvALCANTI:- Mas deviam 
ser ouvidas as ·duas pNvincias. 

O SR. MA~oEr, CARLos:- Não sei si foi ou
vido o Rio Grande do Norte. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:·- Abaoluta.
mente nãn foi ; não •oubc dis50 oenão quando 
n.p'(\a.rêcen a. noti~ia. por- telegr.1 mma. 

O Sa. MAxo~L c .. nLOs:- Tanto, ·sr. presi
dJnte, a. concessão desta e3trada. de ferro foi 
feita. com os estudos · necessaTios, que nesses 
estudos provou-se que não só era. util e neces· 
saria, como níio offendio. a nenhuma das es
trados concedidas, quer ao sul quer ao norte da 
província. 

O SR.. BE~EiillA C.w AI.CANTI dá um aparte. 
O SR. MANOEL CARLos :-Tenho aqui toda a 

planta da estrada de ferro do Mamanguape ao 
Acary, que p~l$0 fornecet· a quem quizer (e 
mostra-a). 

O Sa. BEZERR.~ CA VALCA~Tl :-Mas não ·pó de 
contestar que o traçado é co :no eu disse. 

O Sa. MA.Nol!:~ CAlli.os :-Mas só toca. em 
umo. peqliena p:1rts da prGvineia da Rio Grande 
do Norte. 

O SR. BEzERJL~ c ... VALGANrr dá. um aparte. 

O SI\ . l>hNOEL CAaLos:- Pelo decreto 
n. 7.992 de .1 d• ~·evereiro de i881, foi conco· 
dido o previlegio da. estrada de ferro de Ma
manguape aos Srs. Jo~ó Alves Barbosa. Junior, 
Antonio Barges do. Silveira Lobo e Alfredo 
Cardoso Pereira. Isto "depois de todos os es
tudos feito~· c de muita :meditação. 

Portanto a ca.mara vê que a est1·ada de fert·o 
de Mamanguape não· foi concedida occuHa
mente. 

0 SR. BEZERRA CAYALC.\NTI :- Quasi em 
seg>·edo de aecretarill.. 

0 SR. lliNOl!:L CARLOS : - Nüo houyc SG
gredo de ·secretaria, porque nem ello ])()daria 
ser mantido em questões desta ordem. 

Quero liquidar este ponto. 
O SR. BEzERRA CATA.LCANTI dá .um. aparte. 
O Sn. i\1ANO:&L CAIU.os : - Não houve se-

g-ri!do, r-e;Jito; foi. fehl\ ~ couce.tutio com todu a 
publicidade, depois ,;e estudos, de exames dn 
cngenhcil·os, do traçado o de orça.mentos, 

O Sn.. BEzEl\11.,\ CAVAI.CANTr : - Estudos da 
pa~tc. 

O SR.. MA:O:OIIL CAnLos :- De~oÍ$, o Si'. pre
sidente cJ:. província demo,·ou-so mtüto tecr.po; 
ho. oito anncs ')Ue oe trota da estrada de ferro 
de M?.manguo.pe e portanto não pldh a. pro
vincia do Rio Grande do Norte desconhecer ~sta 
pretenção. 

O Sa. BEZIIlU\.A C.HALCANETI:-Desconhecia 
a.usolutamente. 

o SR. MANOE~ c .. RLOS:- Sa.be. que ctlda 
estrada de ferro tem vinte kilometros. para cada 
lado n" concessão. 

O Sa. l3JlzEnn.~ C.H'ALC.-I.NTI: - Vai entrar 
no Rio Grande do :-<arte. 

O Sn.. MANOllL C.uu.o; :- Mas não otfende 
a estrada de No~a Cruz. 

O SR. jlEZERRA CAYALC.L.,TI dã um aparte. 
O SR. PJU:SlOllN:TE :-A discussii:o não póde 

eontiuuar asaim ; paço ao nobre deputado que 
nãe interrompa o orador. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 00:44 +Página 20 de 29 

Sessão em 1 de Selembm de 1882 

O SR. MANOl<L C,\ll.Las: -A cidade de Ma- ' 
mangu.a pé. é uma das m.ai1 im,ol'tan t-e,; da. pro
vincia. 

O SR. B;>;ZER\l.~ C.wALCANTI :- Foi. 

O Sn. JltL~~oEr. CARLOS:- Foi e continua a. 
ser ; até hoje não se fez sentir essa desvanta
gem. 

A cidade de Mamanguape <i tão iwportanto e 
tio commereial como a capibl da província. 
Isso provo com dados estatisticos que t~nho 
aqui ; o commercio e a exportação é pouco 
menor. 

O Sa. BBZERIU. CAVALC.\NTI. :-Manda os ge
neros em barcaças ; não tem exportação. 

O SR. M.; ... ;,oEL C.mLos:-.Ma• ts1n o porto <la 
Bahia. da Traição, q u.e é o primeiro porto d•!S 
duas províncias. 

Port•nto a sua utilidade é conhecida. Cer
cam a cidade de Mamanguape quarenta e tantos 
engenhos de assucar. 

O SR. BEzE:ltnA CAVALCANTI dO. um aparte. 

0 Sn. MANOEL CARLOS :-lt..lóm <!.isso ~odo O 
percurso da estrado. é ~gricola, tocando elle 
apenas em uma pequena parte do Rio Gr~nde 
do NaTte, o <J.U8 não póde ouender. 

O SR. BEZERR.A. CAvALCANTI dá. um aparte. 
0 SR. MANOEL CARLOS!- Esta hoje provado 

que a passagem das estradas de ferro umas 
pelas outras e os entroncamentos, nenhuma 
desvantagem trazem ao paiz. 

A estrada de Mamang11a pe é de utilid1de, não 
só porque esta cidade é importantisoima, como 
porque o terreno q uc percorre ó todo agrícola 
e apenas toca em um ponto da província do Rio 
Grande do Nort?. 

O Sa, BEZl!:Rl\A C.wALCANTr dá um apat·t··· 

O SR. MANoEL C.\RLos : - O nobre detmt:ldo 
não póde vedar-no• de entrar •Hn todo o p~i~ ; 
asilim oomo lambem se o nobre <leputado <"\uiz~t· 
levar a sua estl'ada a l'\'OVincia da Para lyi.Ja, 
póde levai-a. (.!pa,.tes.) 

Provando isto, vou a~ol'' cxl'lka.L" a ra.zão, 
porque a,Presontoi em ª• discusaao a etw:ilda, 
que se dtscute. Houi'O uum repre•entuçfio !l. 
camara; A commissíio demot·ou-s<J em d:1r u aou 
parecer, e estando j& pet•Lo o encot•t•nmonlo ela 
aessil:o,outendi que dAvi~ adiatttar eatn quOKt1io, 
visto eatnr estudada o conhecida, apr sauta.aclo 
a emenda sem e xautoraçiio da com missão, que 
muito considero. 
· Oa Sas. F EU CIO uu• SANTO~ " B<:z ~RRA CA

V.\LCA.NTI dão apartes. 
O Sn. 1\LI.NO:EL C.utLos:-Com isto não quiz 

offender a commisião e lambem a commissão 
nlO podia· apresentar mais esclarecimentos do 
que os que estão nos estudos feito> e constam 
dos documentos presentes. (Apartes.) 

O facto de todos os papeis irem às co;nmis
sões trâz muita. demm•a, muito embal'aço em 
detrimento do publico (apoiados); e aqui tl·a
tava-se de uma questão que está perfeitamente 
estudada. 

Eu posso foruece1· a todos os membros da ca
sa, as plantas e mais documentos que tenho em 
meu rodtr concernentea "' .,.t,•ad~ em qu-~stii:o. 

O SR. BEZERR.• C.nM.CAN1'1 di um aparte. 

O Sa. l'rL!.NoJ<: I. CARLOS:- A conccBsão f•Ji 
fe~ta como jã. disse d .. ;,oi• de todos os estudos 
fnltos. 

O Srt. B EZF.R RA C.\ \'A LCA~Tr :- A cuueessão 
foi feita ~'3m g ar~t n~ia de jm·os ; qutJl'-3C agora 
a garant1a de 5 Rr os pat·a pl'cjudica,· a outra es
trad,i. 

(!la. uutros apartes e o Sr. presidente •·e
clama atta><?<i"O.) 

O Sa.· MANOEl. C.mLos : - Attendendo-sc 
ás t•azões que apresento, vê .. se que nfio ti -..~e 
n~nhum proposito de exautorar a commissilo, 
que a e~tra<h de fB:t·o estã completamente es
tud~d<>, o que eu entendo lJUO ella eu1 nada pl'e
judica á do Rio Grande do No r te. 

O Sn. B~zaan.,, C.wALCA:;·n: - Est<i estu
dada pela parte como objecto de negoc:o, !"'-'""' 
vendar o pl'i vilagio, como ~ o cog t\tme. (H (I. 
outros apartes.) 

O Su. i\l.ANo~L C~llLOS : -Isso ó o r1 ue tem 
feito Iodos ~'iuellea 'iuc conseguem privile· 
gios. 

Mas o meu fim e unicam~ntc dotar ~ mioha 
provincia de um melhor.nnento importante, 
como é nma estrada de ferro, reconhecido por 
todo o mundo. Nós salJemo> que hoje ns cs
tt·~das de ferro são o elem onto principal do 
progresso e do. engrnndecimP.nto de tod.Ml as 
naçõês, cspecblmGiüe dil uma na.,,iio cowo a 
noss:L, cujo pt·i 11cipal eng randecirnQnto ele pende 
da colonis~ção. 

A appro~im·.tção da3 distancias, 8 um meio 
de tra.•or o• productos do interiot• do. provincia 
para os centt·os commerciaes, c é muito dif
ficil est.>i.Jabcer uma co,·:entc de immig,·açiio 
em urn paiz extenso corno o no sao sem os meios 
•lc r~cil communic:tçio. (Or,.•am-&c Qpa~les.) 

O S11- Pn~~umN·r.t: ;-Pe~o ao• nobre• dej•U• 
ts.rlos 'JU<l não interrompam o oradot•, e <JUC 
osto continua nas considorR.Qões <JUG t~m a 
r~zat•, ~o1·q ue, si fàl' ~ aLiander a todos os apar
tas, nunc~ podará tarruinat•, 

O Sn. MA~o~;c, C.utt.os :-Mas o nolJro d~pu
tado qno me imp:q~na mol'ece-me con•idoraç.ão. 
nluitu atwe,·o, tjLW não poa.~o dcb:ar do ra
spolldnt•. 

O Sn. I'RESlOI!::oõ'J'l'! :-V. Bx. dev" lemb1·ar-so 
quo p ;lo r.~g-imento é prohibida ess:~ discussüo 
om fót'mtl. elo <lis.logo. 

O Sn. MA.xoEr. CARLOs:- SI'. presiuente. a 
~strada em questão, em nad> p1•ejudica ll do Rio 
Grande do Norte ; si prejudicasse, eu de certo 
não a proporia. 

O Sn. BJJ:z2Rl\A CHALCAXTI d~ ums.parte. 
O Sn. MANOEL CARL08 :-Além disso, ess:J. 

estt•ads. passa po~ mais de 20 kilometros de dis
tancia da estrada de ferro da Nova Cruz ; por 
couequencia não póde prejudic .. r a esta., por 
iaso que respeita a zon• prescripla por lei. 

Em- vista das considerações que acabo do 
fazer, peço à camara q11e approve a emenda 
em discusslio, com o que fará um grande ~•r
viço á minb proviucia, concorrendo para a 
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realização de um melhoramento ha. muito tem· 
po demorado. 

O Sa. BÉ~ERRA CA\.ALCAN·rr :-E um graude 
desserviço a provinci& do Hio Grande do Norte, 
uma 8"1"ande inju,tiça.. 

O SR. llltNOEL CARLOS :-,Não penso assim.· 
Tenho concluído. 

O Sr'. Felicio dos Santos :
Sr. p1"esidente,j:í. tive occasião do manit"st<r o 
meu pensamento sobre esta pratica que me 
11arece almsiv:~ de apresentarem-se como emen
d\l.s a um projocto em discussão resoluções ou 
projecto$ referentes i materia inteiramente 
estranb.a. · 

Não ô possível que a caruara dos depnta1os 
possa ter juizo formado sobre ma terias não es- · 
tudadas ..• 

O Sa. BEzERRA. CAYALC.l.l'i!Tl:-Apoia.do. 

0 Sn. FEL!CIO DOS SANTOS : - •.• qu& 
nolo pas~a.ram pelas su~s comtuiasões, t:omo 
o regimeDto p1·escreva, e que á. ultima. hora, 
são encat\adas COl!!lO emendas addi ti vas a as
sumpto diverso. (A.poiadqs.) 

O Sa. CAtlVALllo l~EZEND:& :-Quo não ~ão 
emendas; na fórma do re8"1men to ; são artigos 
addido•. 

O .SR. F.!i:LIClO Dos S.u~ros :-Quando se dis
cutia o ot·çamonto da agricultura, o nobre de
putado pelo Rio Grande do Norte e outros illus
tres collegas nossos apresentat•aü, emendas 
refere1ttes a prolongamentos do estrad s de 
rerl"o, a novas concessüeg ; algumas. passaram, 
outras fot•am rejeitadas. Nessa occasião fi~ ver 
quanto er~ inconveniente e;sa pr,, tic<J., e o 
nobre deputado pelo !.tio Grande do Norte, que 
entan oppunha-se ao meu modo do pensar, 
agot·a reconhece que a razão estava do meu 
lado. 

· O Stt. B.~~:zEll.lti c....,..u.c~NT['- Não apoi~do; 
· po •"qUIJ n~o havia projecto subnd tido ao co
nheciment.o da cornmissilo, e o relatorio do roi-

. nisterio da agricultnra tratava da materia ; 
por conseqaencia não ha. paridade. 

O Stt. F.ELICIO Dos SANTOs:- Bem ; mas em 
tola caso Lratwa.-se de um c:Jjacto não conhe
cido pela c:un~ro. dos S1·s. deput~dos. 

O SR. Bnmuu CAI' ALCAl>/1'1 :-Conheclrlo 
pelo relatcrio. 

0 Sa. FFL1C!O DOS S.!.m'OS: - ~hs não insis
·tamos nisto, porque nos desviat·á da questiio 
prillcipaJ.. 

Senh.ores, o projecto em ·discuss>o refere-se ã. 
concessão de um ramal da estrada d~ ferro da 
Bahia. 

Este projecto tr.\nsitou pela respectiva com
missão, teve parecer ; a di>cllssão, portanto,. 
devia "!'ersar ex:clusi l'amente sobre esta ma
teria; enll·etanto os nobres depatados apresen
tam em 2• discu•oão emendas qo.e: se refel'ecn. a 
o <tradas de f.r,•o em poo tos muito diferentes do 
lmpat'io. , 

O 1,10b,-e de puta do pelo Rio Grande do Norte 
)Jedo <j\18 se d&o\a'lue a omcnda refct•ente i 
catr~da. d~ ferro de Mamanguape p'ara. sm· con. 

siderada pela co=issão ; mas o 1·equerirnento 
do nobre deputado tem ig-ual c~bímento em N· 

hção ''" outra• GnJ.endas. (A.poiac:tos.) 
O SR. 13EtERlU. CAYALCAlW[: -Das outra• 

emendas eu 'não tenho conlteeimento: 
O SR. Fl'LIOlO nos SANTOS : - Por isso 

mesmo não podera vota!., s. Di,·ci Hw.is t(UO 
em rela!{ão ás ou_tL·as mais n~c.essaria é a au
dicnci!l. da commissib, porqu 1nto ref~r~m-se a 
conceseões qua não foram_e:ca.min1da:s por c.om· 
missão a.lgol\m.a. 

Nesse caso se achtl. a ome!ld 1 auresenLMP. 
pelos nossos di•tinctos collegas ped!n.!o a g,•~ 
ra11tia de jures de 6 "/• p::.ra a constrnc~:lo da 
estrad.- da ferro ·de Mac>ió a.a valle do Jaou.ip·•, 
nas provindas das AlagOas Q Pet•n•.mhuco. 

·Isto é ms.t.eria inteirll.mente desconhecida. 
E a~cre~ce rua.is q uc ó a preseri ~n.da. ag Jra. om 
3.• discussão. 

No mesmo· caso e•tà a do~. estrada de ferro t!o 
Bonito a Pesq ucira, em Pernamh uco. 

A comutissão 1·c(ligiu es~~ emend~ e a que s•l 
rcfel"" i es\rada de Mamangllapo, p0!'CJ.Ue a i;.<o 
ob1•iga-:t. o reg-imento~ No-33~9 a.ssigno.tul'aa, 
porem r não ~ignificam d 1 maneira alguma. 
acq uiesce D.Cia. da CO!nmiss.ã.o 3. estas iddas. 

Como membro da commissão decbro que nad~ 
conheço so1J-:..·e duas das emenda~, nilo t.ewos u.m 
do ~um~nto, norn a.o ~:u~nos u:n requel'imento; 
não temos allegações nem prova.. sobJ'e a utili
dade destas concessões. 

O Su. FRA.Ncrsco Sonnlii:-Entãu devem vol
tar á c0mmissão. 

O S1<. F:ttr.rcm nos SANTos:- E' o quo vou 
tn"Ol.Ol". 

Quanb á cskada de Ma.manguapc, dil·ei ol
gum.a. cou~m, porque O:'\ pa]lfllis· ·c.stive1·au1 uu. 
[las ta da co eu missão de comrnercio, i ndustt·ia o 
artes. Nin.guem se apt·as:mtou pedindo anda
mento dest~ negocio. 

O Sa. Jos:tl MAR!ANNO :-Pat·a isto era pt·o· 
ci•O sol:citação l 

O SR. FKLlCro oos SANTO< :-Ninguew $C 
aprGS'jutou.pedindo !i commis ;ão que désso pa
l'ecer sobre 1sto. 

O nobre deput~do pnr Pernambuco diz em 
aparte que não ó naceasat·io que haja solicita.ção 
par.• que a commissão dê seu pa:reeer ; mi\S o 
nobr J deputado deve saber qu~ " comiiliss~ de . 
cornme~cio, industt-ia e artes é sem duv1da o. 
m~is occupads. da casa ; nó$ temos dado 11m 
grande numero de pareceres sob"e matel"ias di· 
versas de grande import~>ncia. (Apoiados.) 

U~r Sa. DEPUTADO :-Trabalha muito; não ba 
duvida. 

O Sn.. Fl1:LlClO nos SANTOS: -Ora trabn
do-se de uma concess!lo lle estr.>d~ d~ feno 
em dttas p:rovin!:Íás que é~tão pet1eitamente 
bem ~11resentad~s nesta oas3, era d~ esperar 
que os <llustre• depubdos pr~curae~em a com· 
missão pwa darem-lhe os_esclaracllnentoa ue· 
ce~sarios, como todos f;zemos, quando se tralt. 
d~ n ~:;-ocio> das no5sas proYincias. ( ApoiCl~O~) 

Porãill,. o projccto 1~ ~sta.va~ n. coaumssa.o 
exi.\ru.inoll c estudou-o: não deu p3.1.16C.::lt' sollt•l) 
elle, c carto, porque foi occup~da CO•IL outl'O' 
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2• PARTE DA ORDEM DO DIA estudos mais iruport:>.ntcs. Alem disso, pelo que 
a commisoiio colligiu dos docuruontos apre
sentados, trata-se de um:~. •strada ue (erro que 
prejudica a. duoajá c;.;í•tento~. jai decretaclo.s, e 
em começo de construcção. E !la bltcrpõo-se a 
essas de man eil·a que nüo ~er:i possivel pro
lo!lgal-as. A co1nmi~s~o tondo do indGfot·ir csto 
requerimento, entendeu rO!li'Cnicntc tratar an
tes de O'ltr:~.s pretensües acohaveis ou mc
lhoraveio. 

' · Discussão das emendas do senado ao or~.a.-
ltl~uto do imperio. · 

Eis a. desculp~ da commissão. 
O nobre deputado pela Parahyb~ allcga que 

e.< ta. concessão foi feita pelo fallccído Sr. l3uar
quo de Macedo, e \)()r isso entende que ora 
desnocessario o parecer da corcmissão. 

Mas, Sr. presidente, ha muita. ditreronça 
entre a concessão de uma estrada de ferro sem 
garantia de j u ros e a1ianca do E st:>.do g~ran
tindo uma renda aos capitaes nclb. empre
ga1os. (.4poiados.) 

O Sa. Bzzn!LI. CA.oALC.\NTt: - Ho. uma 
differ.Jnça enorme. 

0 Sa. FEL!CIO DOS SANTOS:- Toda :1 vez que 
•e alJrescnta um eidodiio idonoo, p dindo a 
concessão d o uma estrada de ferro som ga~anth 
do Esta.do, dif!icilmente p O<lorá o governo rccu
sar-Ib'a, desde que não se imponha onus algum 
para o the,ouro. Quem póue dooeonhocer" \1 ti
lidado em abaoluto do uma es tmda de forro, 
qual'luer que seja. o s~tt objectivo 'I 1\ba d'aqui 
[l!l.ra afu.nçar a. gar~nl.h\1 ll distancia C mULto 
grande. 

O SR. BEzl!IU\A CA.v.l.t.C.\NT! :- Nem " p ro
v in c ia concedeu a garnntit\. 

0 Sa. FEL! CIO DOS S ANTOS : - Ainda iembra 
bem o nobre deput1do, que nem a. provinoia 
concedea garantia a esta est.rada. de ferro. Não 
se trata da fiança de u rna ga.rantia provincial, 
mas dll. concessão da gar~ntia pelo governo 
geral. 

Jtí. vê, pois, o nobre deputado que a su:>. ar· 
gumentação illio é procedento. 

O facto da concessão nãO impor ta o reconhe
cimento por parte do governo que n empre1a 
não seja onerosa. Isto não prova que ella tenb 
rendimentos sufficien tes, qne preste serviço tal 
ao Eslndv, quo vnlhn a. pen" fazer sacrificios 
dos cofres publicas p:ua. a sua Coltstru~ção , 
prolongamento e mesmo para o ~cu t rafe gQ. 

Assim, pois, concluirei olfer ecendo à consi
lleraçiio da cama~a um addit~mento ao requeri
mento do nobre deputado pelo Rio Grande do 
Norte, pedindo quo nem só ost~ emenda vá :i 
commissão, como todas ae outras nnnexas ao 
p~ojec~, o que foram apresentadas em 2• e S• 
dtscussao. _ 

'Vem ã. mosa o seg uinte 

Re!]uerimento 

"' Addicamanto ao requerimento do Sr. depu
tado Am~ro Bezerra: 

Que toths as emcnda.sej = destacadas e vão 
li eommissão de obrns.- F clicio das San
lOS.1< 

A discussão fica _adia~ pe!a hor:l. 
V. lV. - !t4 . . 

O Sr. Xlde:Cvuso ~le .-\..raujo 
(peta ordem):-Requeim a V . Ex. rp1e consult•> 
á c::s:~. si permitle <ti! e ess~s e rue nd:>' cntrcnt 
COUJUDCtamcnte em dLSCUSSao. 

O S R. PRESIOR:<TE :-0 a.t t. 157 elo reg:[. 
monto diz o seguint~. (Lê.) ' 

Vou por consequ~ncia subm,Ue1· :i vobçiio o 
raquel'illlonto do nobre deputado . 

P rocede-se :i. chamada e faltam os Srs. Ca
margo, Prisco Pnraiso, Prado P imentel, La
cerda Werneck. Pompeu, Barão da Leopoldina, 
Montándon, Siln ruaia, :!ilnrtím Francisco 
Filho, Carneiro ci'l Cunha., An tcuio Pinto. R&riis.> 
do Arnçagy, Gonçalves de Carvalho, Araujo 
Pi nho, Cruz Gouvêa, Fern:mdes de Olivei ra, 
Zama, Bar:io de C• n.iudé, B11lhões, Passo3 Mi
rnnd,., Souz~ Lo:to, Frnnklin Doria, Mne
{n)well, Abelardo de Bri to. Cruz, Souza Car. 
valho, Manoel Portalla. Ca.rlos Affonso, Silva 
Mafra, Costa Pinto, Pau la Souza, Olympio 
V~ladão, Escragnolle To.unay, ,\lmeida No
g ueirs o Theophilu. 

O Sr. Andrade Fip;u.eh·a (pela 
ordem) obsan·~ que n&o havendo numero p:~ra 
votar o requerimento do nob re deputa :lo pela 
Bahia para se discutirem englobadamente, 
como é dos estylos da. c"sn., todas as cm~n~as 
do senado, e por pu tro lado não estando prc
>ente o nobre ministro do imperio, que devia. 
csta.r presente, porque, pelo regimento, a dis
cussão das emend1s do senado ó eq ui p8.1·ada à 
2• discussão dos projéctu>,,. qual exige a i>re
sença do miniall-o resp~ctivo ; julga mais cDn
v.~nian\3, em vista destas duas razões, que o 
Sr •. ]ll'esiden te ponha em discus.ão as emen
das relativas ll.O orç:unantc do ministerio da 
j 11.st iça, visto achar-se presente o nobre mini~~ 
tro t•espeetivo. Parece-lhe q ue com este nlvt · 
tre se aproveitar:i. m~lhor o tempo . 

O SR. P RBS!OJU<Tl: r esponde que não póde 
s.1 tisfazer o pedido do nobre deputado, por q11.e 
isso importa.na a inversão da. ordem dod ta. 

O SR. A.-,nu.>nE FrGUEIR.\ entende que nlio 
ha. invei·sllu t!o. ordem do dia, nem proferenci~ 
de discu•são. 

A m~sa collocou estas emendas na ordem do 
dia, porque suppor. naturalment~- que o nobro 
ministro do i mperio compareceria. Acon tece, 
por ém, que S_. Ex.. não c~mpar!c~u ; e, como o 
r egimento e:ugc 'lue a d1scussao das ~mendas 
do senado seja aqmpa.rad~ á St,gunda d1scuss~o . 
dos proj ectos, a q u:tl e:uge n presença dos ml
nistros re3pectivos, p&·ece-lhe que, sem in
ver•áo da ordem do dia o sem off,asa 11.lg-uma do 
regimento o Sr. president~ podia por em dis
cussão as 'emendas relativas ao orçamen to do 
mioisteric; da justiça. 

NãD tem em vista prolel:lr o dcb1té ; antes, 
pelo cont~a.rio, parece-lhe qlle d~sle . modo .se 
nprovaitaria melhor o te mpo, em vez de se d•s
cntir ·el!lenda por amend:.. as do or~.ament.o do 
imperl.o

1 
9 que leY\'J;~S, ,. s~ tod.&. Dos~' ' 
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medo qu<'ndo honvGBSê elE~ vota.r-so-ia o r<>- I O Sr. F'~rrei:ra. Vianna. preferia 
queri;,ento do nobre deputad~ pela Bahia. l discuti. i· englobadamente as emendas do. senado, 

_ . como propoz o nobre depntado peh>. Bal:na. por-
O Sr. Mart1~ l<'ranc~_sco (~B~a quo seria um pt•ocesso mais o:.pedilo, e mais 

onlem) .- Sx. pr~>ldente, e_u cret~ que .naa oonforme âs praticas da ca.mara. 
posso fazer pr.<ça <b ser multo r .)gtmentlsta,_ Não impugna. a Gmenda do sen~do, pQrque 
co~quanto a camara me twes~e collocado em alla reduz a 3:400$ a despeza com os mestres 
postção de ter J-; tr.rva.r conhectmeuto pt·ofuni~ da familia imperial, fixah pela. camtlra em 
com o nosso regw>ento; mas eu não p:>rroo.nect 4:33:1$311 e Glevaàa peb commissão a 7:400$; 
tanto tetnJ>O nesse lo,;rat· qun pudesi~ apron- entretanto sa vê, pela simples leitura destes 
d~r grande. ?ous~ .. Entretan!o, se;un~o as algarismos, que a proposta fo.i excessiva. q_ue 
mtnhas l"CmtJusceMt<ts, eu ereto que a drscus- a maioria da camara niio constderou bem os tu

~ são dos _proj~·etos qu~ volhm eme!'~ados do se- teresses dos contribuintes, e que o senado 
nado não enge a presença dos m1n1s\ro~. corrigiu ainda uma. ve• o pouco cuidâdo da ea-

Parece-me, po1s, que podemos conttnuar a mara. 
discussão que V. Ex. tinha. annunciada e com 0 oradodom~ a palavra s6 para se queinr 
o mesmo pro~ito 'iue lemos colhido em iden- contr~ a intervenção exaget·ada <ia senaio na 
ticas discussões, que têm corrid~ som a pre- votação das ~ despesas com o set•viço publico. O 
senÇS>. dDs ministros. ~ · senaâo attendeu bdm :>0 in teres .. dos contri-

. Esses pr~jecios, que foram originados desta buintes, <\ camlJ.t•a. foi menos- solcil:a no cum-
camara. foram discutidos na presqnça d~s mi- primeiloo de seu alto encat·go ; mas o gov~rno 
nistros ·quando o regimento o exigia; logo, si foi além da espectatlva. e contra.~iou apropria 
voltam do senado com emendas. 'quando se lei, porquo não póde justificar a presumpçao da 
so.IJe qne os minist1·os H estavam· quando essas desp0 . .,, n2sta verb<>. de 7:400$, quando n sensdo 
emendas foram feitas, não h a razlio pa~a ex i- a redaúu a 3:400$000. 
gir agm·a. a presença do ministro: Lhe p~rece que a família impe1·ial (;Sl:i. com-~ 

Por isto entendo que põde eontinu w" di"- pletamente eduead,_ e illustradc' e os profes
cussão; no emtanto a caroara decidirá O que fôr soros daverhm ser pesados ao Es tado só por 
melhor. aposenbdoria - si alguma le.i a.utoriz~ este 

o Sr. Ferreira de Moura (mi- favot·- mas não pelo accrescm10 etfeetrvo em 
nistra da j10stiça) (pe!a ordem) :-,\bQndando suas funcções. 
nas ídéas do nobre deputado, que me precedeu, Essos excessos injustific~yeis niio"' dariam 
tenho a <>crescentar 0 oeguinte , que, si não na lei do orçamento ilo impario, . si fossem 
temos numero para YOlar a requerimento do observada' as lais o r~gras orçamentaria> e o 
nobre deputado pela Bahia., tambern não temos governo não illterviesse e:s:agera.ndo despezns 
numero para votar a in.~ersão requerida pelo não decretadas o o.t<í inventando. 
nobre d~putado pelo Rio de Janeiro, e desde que Vota.rin contr~ esta em>nda, si não tivesse 
v. Ex. não està habilitado pelo regimonto a acompanhado o nobre deputado pelo Rio de Ja
decidir por si a questão, me parece que a ques- neiro n~ improba. tarefa de reduzir despeza•, 
tão estâ m.ort~. (Apoiados.) po1·que prefere sacrific~r algum dinheü•o a con-

s · nth· no exces50 de pod-3_r do senaio .":-obre a. 
O Sn. Pn.Esn)ENTE:- Não posso decidir por c amara dQ< dsputados na decretação das despe-

mim s6 o que rer1uer o nobr~ deputado pelo zas public~s. · 
Rio de Janeiro, porque trata-se de uma inversão Ha outras emend<s do senado fazendo !"educ
cla ordem do di:~. : não tenho est~ arbi trio. A çõas em despezas .fixadas pela canur . .1. Em
inversão só póie ser dada pelo voto da cas ;~ · quanto e!la, cautelas~ doa interesses dos. aontri: 

O SR. ANDRA.DE FrtiUEIRJ.:-Não ha inversão. huiotes redu• ve1•bas do orçamento, pode ate 
V. Ex. annunciou que se ia discuti!· a emenda; certo p~nto autoriz;r o e'cesso do senado; mas 
nó<' e•t.í. presente o ministro, o que se segue é quando voltarem do senado emen as aggra
,1ue a discussão fica a.di..da. va.ndo ao•sts despezas e até excedendo-as com 

o Sit. PRESIDENTE:-.. Não coucord•ndo com a a cr~nçi!o de serviços não cogüados-eu1end..s 
opinião de V. Ex.., mantenho a decisão que que· e ;ui valem a·projecros ~e lei, a ca~ar,, de
tomei. ve tomar on tro camtnho. h neste pt'OJecto,que 

O Sr. Cantão (pel" o>·dsm) pede as
ela :ecimcnt~s á mesa, porque desej~ s1ber si 
continua a discussão do projacto ant1s de ser 
decidido o req11erimeoto do nobre deputado pela 
Bahia, .para que o. discu5sio das emenda' •e fi
zesse em .globo. 

Trahndo-se de uma quesoão de ordem e não 
podendo ser decidida por falta de numero, pa.
rece-Jhe que a discussão do projecto não pOde 
continnt~rr. 

O Sa. PaEsroENTE : - A questão está resol
vida pelo r Jgimento. Segundo a doutrina do 
art. i 73, a hlta d 1 numero para um1. votação 
qualquer não prejudica a discilssã~ dos pr~j e~ctos 
~ue tlt"-«~11} sido dados p;Lra. .,·ordem <h dia, 

discutimos por parag,·aphos, estão additivos 
f1rça.damen\e interca.llado• COQ\ra toilas a.s 
regt•as de eonfec~ão da lei orçam3ntaria. 

O ora.dor se rese>·va prna. a occa<ÍM da dis
cu<são xela.tiva. às escolas d-~ medicina, onde 
foram creados additivos à l·,i do orçamento, 
contra todas a.s !'egl'as; c di~ que este 1uodo ~c 
Legislar é um verdajeit·o atrorello com prets
t•iç \o das 1ormulas garantidas d~ nossa co:npe
tJncia, e da rect" dao de noss~s discJBs<í~s. 

Si fJsse pus<ivel pedi6a ao nCJbre >nimstro ~o 
i mperi o que lhe explicasse co1no se pedm 
7:400.t para OJ me,tres da fnmilia imperiol, 
e como se pode\'am dar as duas r ·ducçõeo. j•\ 
apontadas, visto como o Drçamento não é a rbi
tra.rio, mas um2. propo.,ta. dentro de ce>'\o3 
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li:t.tjlc.s, Cf'!C eão t~sl~ i.s ou d ~: eretos quo ereuraHL 1 a. 1·eccita com a. despez~ 1 E o que f a.z clla ~ Faz. 
o·i re8pt'CtlYOs ~mp·, 'gtls. 1 nn1 deaeql.lilibPio ~elli ig-u~! no; anu!lés d:J par~ 

Conclue-$e acss~:~ re,tueçõcs (iu.c se lH'Ol,)~- himento ~ra.zi.lel~·o. qnas\ C0 t"l'Cspond.onte a 
nhtJ. _uma dc>p~zo. n_ao íi><ada c~ 1~'·. que ~e_í•~- W. UOSM r ece!ta l!qu~d ': O oradur <JLlCr ,-cdw.ir ns 
·" de::.peta. :·l:bllr.armt.~...t ente . Nem o permt.tLtdo . de.lpeza$: ~~ su ·pt•tmu· t>dus qa:tuta:; não forem 
~1u. no&so J'é:-)"Iu1cn :::o crear Olnp;oea·o~ ll~~n\ 111lG- noe13S$9.l'Ja~, ::~.b:::oluta.liléL:t.tc im r:n.·c!$~ i n-d.iv is. E 
rc~-~ea .passoaes, lllá~ só !J:l.!'C. inlGreas~s lHt- <lo~ejtw~ ou~·ir o nobre miniStr~.> do imv~rio , 
IJ!t'~?'· _ . . . . . . pat·~ que lhe ti1<sosse si n:Io p:l<leriamo• rc-

Sl a educaçao da fanuha 1mpcnal esta.\'l com- du~1r a <er.l a despG>a do § 12. 
pbta., c ~or tanto s o podia dispensar 03 profe•- Nao h~ lei ncnhULI\:\ quo: dcLel' Iuinc ouc o~ 
sot•es quo o Esta.io çall"!!:• \lct·:;:unta. o o~ad·n- mestres di fandia. impnrial leuh;un o f:>~nr rlu 
desde ijU:\nio !' fa m1ht1. un per~al conclu1u sua ~posentadoria. 
educação; e dirá que dest:>. data cmdia.ntf; calAs leto n1i•J e um emprego, é uma commi,.,ão 
dCJSpezas foram intdramente feitas em t~:::Lr.ã:.• que se !~s.erei!. em(1uant"J pódc ~(!1-ô . 
do ~n teresso privado, com n~lu•ão o projuizo Em f.• lognl"' entende qn • a f>milia impc
do lnL,;t~S>?e ~o Esta1o; dcveru>.m desde então rial niio se compõe clc lodo" O' prineipes, mn~ 
ser suppnmid"-S, e aquelles q_ue r eceberam do J mperndor e seu< filhos crclusivamenl'' ; 
peusões ou vencim~ntoa in.dõv1d1mente, tão em segundo log;.t.r·nã" vé di3eipubs na ~~. · ::i-. 
obrigadO!> c. l'CS~tuir o que illdc\--idan>onlo Nte- lia imporinl, que justifiquem est:> dcspc•a, 
beram. · porque os principes, netos do I rnpcw!or, edu-

Si esta razão, apresen tada pelo nobre depu- ca.m-sa com muita pre1'Ídcncia nos estabele
t&do o Sr. Andr_o.de Figueir:~. n esse aparte, foi !' cim~ntoa pulllicos, oonjuntament.e com sons 
que influiu para a. reducção no animo do senado, comp.<lriota.o. ' 
sot·ia o coso até de supprimir i toda a verbo., Po1·tanto, •·ntende o oro-dor, o ue sendo e.;sas 
pois que as !uncÇões não se exercem por iolLa. mestres inteiramente desneMssari06, é o caso 
do discipulos ; a familia imperial se compõe de solicil~r a suppressãe> completa de eeme
h(!je de pessoas que podam ser mGstl·es, de lho.nte w rba. 
illustrad.,, qu~ sl\o; c ca·,cs 1•rincipca ~létn de Eis o ponto do. discu••ito quo levanta, e p:.ro. 
•!<te não fazem parte da b 'Hilia imperial, e~tl!a (\ ClU~I pediu a palayra.. E cst> di~cussão mai~ 
se educando e:ü coilegio )HLblico. que l·elev:~nt<l é, attenc1endo-se M ústado rlc 

Como deputado <bvia votar contra a · emc~da. d2e •quilibl"io desolador do orçamento do 1882 a 
uo senado.; como L"epresentauLe directo •a cu- 1883. 
ehe de a111argu:ra, venào qu~ aquellss repressn- Com as palavras ria coróa n~ falht do throno, 
!antes vitalicios são mais zelosos dos contri- oom M do gvverno dos ex-pt·esidcntes do oon
lluintes do que a camara. dosdepuhdo~. selbo, os Srs . conselheiros Saraiva e Martinho 

O orador não regateia a despem que se dava Campos, com ~s de todos os contdhuintes e com 
!u~er com a familia imperial. Ninguem a q_ne1· ns d> m~io~i:. do. oa.m&ro, argumQnt.'\ o orador a 
ma.is eltwuda em instrncçíb, mais esclarecida e favor da necessidade de reduzirem-se as des
cducada do cpl? o orador , porque des~es primo- pezas, do modo a restab_eleeer_ o équilibrio das 
-res da educação yem n..elhores c mAlS segatas finanças, como condtçao tndLspensavel de se
g>n·auüas à:s noss1s institui~.õas e ao povo brlt.- g-uranç.n paro. o futuro. 
zilairo. Mas antão, pergunto. o or,u!oL', llOtqu« é qu" 
M~s ni.io . quer vota~ senão a desveza indis- em vez "do oquilibrio s:1hiu o dcsequitilmo ~ 

P"nsavel , e tambem não deseja concorrer com Porque é 4ue i promessa destes grasdes pode
o ~eu voto, par a que se dêm p~nsõ~• uo ocio : ro.• do Estado não se "''"li.-. ~ Qual é. e& te 
principAlmente em um poriod.1, eoam o qu.u atra- poder qno so into•·póu, ontrc tantoa poderes, 
vc.,!IAnns, <l e àeficiçncia th racn rsns e peso p~ra obstar 4 con&>grAÇào de.>te principio fan
<!norma de tributos. dl\mcnlal e imt>rescindivel d• noSô~ seguranÇa 

Quando reclamamos do consumidor aggrà~ndo fulur<>, ela prosperidad~ da nos"" indostria, do 
Llireitos de importaç!ío ad:liciona~ •. &m IO<lo o UO!ISO commercio " da no50:>. navegn.çiio ~ On~c 
l mperio, apezn.r de seus clamo:·e•, devemos ser o obsta.eulo ~ 
mai s ssvero~ n a dccreta.çã~ de despezas impro- E ' precieo quebnl-<>, diz o orador, M.S n ossas 
fieuas, ou daquellas que se na:o _justificam, mio~, por9.ue este embaraça é n ada. menos do 
pociJUC não rcpresentnm um servlÇO real, o que redn?. l t .o parlamen to " um espeçtro, a um 
apenas •• abouam i\OS oci osos . . qae vivem a ente que ulo tem p~lavra• nem força. p •.ra. 
custa ·do suor do contnbuint~ e do consn- realizar .os seus compromias0s. 
midor. · A razll:o é tro.nsp•rente. 

Reclama contra ess"s e:s:cessoa , e n~o v~ E' est" cen.~talisação monatr~os:. qu~ nos 
ju>tificação para t(ugmentar'~so cs impost~s de devora.. . · . 
llll))O" tnçiio ou e:<pOl"toção, som twimeiro dar O governo tflrn nAeesstd·;de_ de attendel' a 
· ta>t~munho inequivoco de que· c)rl'Ígiram-s-e Í"OOia.maçilo de todas as prDI'U! CL-"S, porqneellas 
t·)dlS as d3spezas exag.m~tlas. . não têtn autonomia, vêm pedir ao e.)ntro vida, 

A C~Illa.ra. n!io ú:lLU direito de imp<ir tl'ibutos fôrça o cle :nentU"-
do (L\Latquer especie, c muito i:ocu.os a.;;gra.- Si ó e~ntro nega, est~Ueleee-se o eondieto ~ e 
val -os, sem quQ d1n1onstro _a. tod:~ c.-idencio. <lebaiso dcs la presSão o govcruo cedo c tra.ns
ao contribuinte, quo á uma esigencia inde- ige. . , . . . 
climwcl. O qn1 acontGe-1 c q\lc se va1 aJuntar malll 

Qu:U é o primeiro do1·cr da call:ar" Jos- de- uma mcnlira;uwi_s urna P"''lidU. :i loug~ Cà']Oia 
pul9.doJ1 porg-tml.:l o orador. Não ê equilibrar de mentira< o perfidias de 40 o.nnos. 
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Todos os poderes proclamam a MCes.id'0e 
do equilibrio, e a. nação, em vez deste Equt
librio, está diante de um dese ruilibrio tal, que 
é preciso sobrecarregar os jà sobrecarr"gados 
dir~itos de impntação. 

Dirá. o contribuinte, diante destn condição 
entre o pl'Omattido e o real, que ha aqui um 
:.cto de lealdade, que não ha. um acto femen
tido e perfido ~ Niio, dirá que. contintia a men
tin e a perfidia. 

Pa"' completar o•ta obra, ainda echóam aos 
OLLvido< do orador <Ja signaes de approvação 
des~a. camara, quando levantava a sua voz 
reclammdo pelas franquezas provinciaes, pelas 
liberdo.des municipaes, pela re5tauraçiio das 
nossao;; institnir.ões amort.ecidas, senãtJ a.goni
santes, de toda; as bancadas· da camara sab.iu 
um voto de fervor pela prochmação desses 
santos princípios. com os quaes devemos salvar 
a monarchla e a liberdade, a consorciar Gstês 
dons elementos da nossa democracia. 

A conclusã~ ~inda é uma ru·entira, uma per
fidia e )lma apostasia da alliança partid~ria cu 
(los intere~ses minísteríaes. 

A conclusão de tudo isto é a seguinte: pela 
lei de confiança, votada hontem na camara., as 
p!'OVinci:t.'i do Imp~rio mais uma. vez virão ri 
capital recebár u.ma gorgeta, virão ao centro, 
de joelhos. para receber da mão do senhor do 
mundo o milb.o; mas não esmoído, hão de pll'
til-o com os dent<ls. 

Feli2mente7 p9.ra c'rrigi.t- até certo ponto !l 

falta de comparecimento, aliás involuntario, 
do nobre ministro dl imperio, acha-se presente, 
diz o orador, o nobre ex-ministro do imperio, 
que dignamente occupou ess~ pasta, que as
sistiu à. discussão do pr~jecto nesta cama.ra, 
que o acompanhou aind~ no san~do, ao menos 
dnr.anto a. sua i• discussão. 

O Sa. RonoJ.PHo DANTAS ; - Não apoiado; 
apeuas tive nma. reuniio com a commissão de 
o>·ça.mento do senado. 

O Sa. ANDIUDE FIGUEIRA, em vista desta 
resposta do nobre ex-ministro do imp3rio, re
tira o {(Ue disse. O orador ia dar graças a Deus 
pel3o fortunadepoderacama.raobter de S. Ex. 
escbrecimenLos, qu" julgava poderia p~estar
lhe complet~s; mas, como S. Ex. diz que assi
stiu n uma conferencia da CJmmissão de orça
mento do senado, é possível que ab.i pudesse 
ter co1tido os motivos por que a propoeta da ~a
mara era reduzida. por a<tuells. c,orpora.ção, e 
assim S. E ::o:. JlOSSa sati•fazer a justa curiosi
dade d1 camara. O orador espera, portanto, que 
o nobre ex-ministro do imperio acud~ {, tri
buna para dar as informações que estiverem 
ao seu al.ee.nce. 

O Sn. RonoLrH& DANUS :-Sem duvida ne
nhumu. 

O Sa. ANDRADE FIGuEmA diz que, uma vez 
que se acb.a com a palavra a resp~it9 da verba 
par~> os mestres da fa.milia imperial, não p<Ode 

O Sr . .Andrade Figueira co- deixal' de l'epetir o gue j~ em tempo disse nesta 
me~a por observo.r que niio foi em -vão que ha camara. Admira-se ccmo em um pa.iz de pubii
poueo pediu á mesa que usasse àa faculdade de cidade como este esta. verba tenha invariavel
adW.r matarias que não pOdem .entra.r em dis- mente passado intacta, sem a menor discussão, 
cllSsã:o, })Or nlio se acharem presentes os b.a longos mnos. ~ 
membros do governo, e que decl .. rasse ew dis-. Assim se inscreyau no orçamento a -verba de 
cussão as emendas ao orçamento do ministerio 7:400$ á proporç.ão que os me~tres iam ·sendo 
da justiça, cujo ministt·o se acha presente, dei- 11omsados para educar Sua Ma1restado o Impe
xand0 de discutir-ae hoj J as emendas ao orça- rador e sua.s augustas irmãs infantaa; .maa 
mcnto do imperlo, cujo ministro não esta na esta verba foi ·se ·eternisando; est~s mestre> 
casa. nunca mais sahiram do orçll.Illento, nem me;mo 

Entende que ·qualquet• àas emendas do se- .pela morte, porque está provado qu~ muitos 
nado, ·a mais insignificante dellas, app~rGnte- dos que íalleciam conservavam a. aua verba no 
mente, e:rige a proaença do nobre ministro do orçlmeuto. 
imperio para dar á cama.ra explicaçõ~s acerca A consequeucia. deste systelll\lo seria ficar 
do voto daquella corporação, cujas p •1avl'aa não absorvida a l'enda do Imperio, porque a familia 
pódem s'Cr eoJJ.hocidao ne•t.. camara, é<n virtm'le imperial vai-se reproduzicdo, felizmente para 
do principio parlamentar de que um" camaro. pcrpetuidJde da. dyanoti.a. e segurança d~ 
·não deve aa.ber o que diz a outra, nem re- nação, e nomeando..se professores successiva
sponder ao qne nella ·ae passa. mente, que nem com a. morte teriam baixa ; 

O governo 'é lilL turalmente o orgão muito com- em futuro ·não muito remoto· a despeza com. 
pe~nte p!.l'a responder porante " camara dos essa verba amesçaria dêrorar a receita do Im · 
deputadoa sobre os motiYos que teve o aenado perio. 
parn reduzir a yerba da proposta primitiva do Felizmente este anno hoU\'D pro.Posito de 
governo e da ~menda votada pela camara,redu- examinar todos os reeantos do orçam·ento, e 
úndo a p~opr!a propo~ta. ~ au~encia., poré.m, como que os sapadores não se deixaram levar 
do ·nobr~ m1nt~tro do unpeno pnva necebsaru•- pelo prolJosito de re<peitar antigualh1s e pre
mente . a. camara de obter as informações dese- ·conceitos, que até certo tempo impedi~am qüo 
jadas. Assim a camara se acha reduzida ou a.. se falla~se nas C8i!ll11'M de certas verbas. · 
l'ejeitar a emenda do semado, creando um con- Em bó:t hora :1 minoria da camara, de que o 
Jlicto com aqu~lla corporação, confticto que sõ orador teve a honra de ser orgã1, snggeriu a 
poderà ter soltição por-meio do uma. fusão, ou idéa desse e:<:am~ . pois den em resultado a dis
a votar cegamente a emenda do senado, desprs- cussilo e o conhecimento de que a despeza de 
zan~o ()seu proprio vol<l anterior, sem o menor 7:400$ não ~orrespondia á. ~ealidade, l>Orqlle 
esclarecimento, gemo me no: conhecimento das era destinada a professores gne ·n·ão eristi~m. e 
rut~>rações que o projecto aem soJfrer. I deviam ter baixa das talloas do orçamenro. 
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Louva pela scgund:t vez a lealdade com que o 
governo fe~ reduzir a aua. ~roposta, cou:ur
dan do com a reducçãil, m>a o elogio não pôde 
Eer completo, porque o governo insistiu em 
consen•ar p, quantia de 4:~33$31 i, que continua 
a dar a preCeswres que ha mwto não ensinam, 
porque nita tem a quem ensinar, mas que en
tretanto l'ecebem' ordenados s~m tüuJo d~ apo
s&nladoriay aposentadorin de que não pode1·i&m 
~:ozar, por'lue não h.•dei que e.s a atom:e. 
. A inclwo desles mestrell da fumilia iJUpe

ru l no orçamento assegura- lhes uma posi\'>IO 
realmente sin~ular e privilegiada. São em
pregados publ~eos activos q uP. n~o têm exer
cício, n~o têm ponto, n~o soffrem descontos 
não prcoi·&~m de l icenÇ!I, não estão sujei to~ 
emfim a nenhum facto let tl ou accident!l! dn 
vida dos empregados publicas, e não estão ta.m
·b_:m1 co~o jã disse, apos~nt&dos .. E' uma posi
.;.a.o m te1ramenle anoJa:ila.merecta ser estudada 
para co~rigil·-s• os compendias de direi to q_uc 
servem nas academias, onde s~ f~z a classlli
caçilo dos funccionarios activos c das classes 
in.activas. 

E' uma posição ~eolmente singulnr, t•epcte o 
orad?r, a desse.~ empregados -que não presbm 
servxços, mas qu~ não sabem do or,amento 
nem pela morte, e só depois do anno da graça 
de 188'2 é que s2 corrige esta falta. 

Bem diziam as sagradas escri ptur1s, obser
vn o orador, ex-fructiln" cog»osceti 'eos. 
Professores tão pt-ivilogi.ndos não podiam dei~ 
:tar de produzir magníficos resultados. 

O orador não ê forte nas praticas da casa 
imperinl, e por ias~ pedirá. llma mformação a~ 
nobre ex~mmistTo do ·imperio, qna deve me
lhor conhecer de t:tes prattc~s. deve esta.r ha 
bilitado a informar si entre os mestres da casa. 
imperial, exU,te algum que ensino sciencia:s' 
juridiea!3 e sociaes. g• no.tur~l quo houvesse 
porque, ! !·atando-se de membr.: s da familia im
perial, que pelos acontecimentos podiam ser 
chamados d successão do throuo, deviam co
nhecer oe princípios de direito constilu :ional 
administrativo a outro• que for= o pro
gramm \ dos estudos j uridicoe e da sciencia do 
governo. 

0 SI\. RODOLI'HO DANTAS:-Não ha. 
0 Sn . ANPIIADE Ftr.U&In..l !\c h~ n~ dec1u•a

ção quo faz o nobre ex-ministro do imperio a 
ru!lo de certos phe!lome~>.os que obser~a no 
govcmo·do paiz. Si honvcaao !la~ a fa!Xlilia im
perial mestre de ·direito·constltucional e de oo

- tros princípios (jUe formam a s!iencia d e go-
verno, elle teri a ensinado que quando o r;o
verno 1lubmette :Ls camaras uma proposta, como 
suecedoa com a despeza para a observ~~o par:~. 
a Jlass~gom de Venus, UID~ nas Antilhas, oa
tra no Imperío, e as camaras. tomando conlle
cimento das Pr<;l[>OStas, do concedem sen!l.o o 
credito de 30:000$ p~ro. a dcspezo. com a oboet
vaç!l.o do -pb.enomeno no lmperio, o governo não 
póde determinar o serviço da obser~.ão com
prehendendo as duns par tes da pro;oos:a ; si õ. 
cer to que as ordens do governo deviam serre
•Lrietae no ]lOnto 'lue mereceu o assentimento 
das camaras, não podia. di!Ll'-s~ o q110 acabamos 
de presenciar. 

Os jornae.; aJuda hoja annnneiarn que a e:~:pe
diçllo das Anlilhns estA prepar.ld:l., qne etlâ a 
pa•·Lir o offieia.l com•nisaionado l'a.m e= obller
vaçao, que não .foi autorizada peio podet·legi•
l~ti,·o. (Apoiados.) 

Si houvess1 um mostre da f><n>ilía Íllll >eri•l 
que ensinasse o' princípios de direito que for
rnu.m :!. sciencia do sove~no, o or:tdor teri:\ a. 
quem tornar respons:wcl pelo de~conhacimonto 
completo, ru:<nifesiO, franco e diri& brutal si 
uilo se referisse a. tio respeitaveis pessoa.s, do• 
noosos prece i tos coustitucionaes. . 

O corpO legislativo nega o e··~:l.ito que o go
VJrno pede p o.r:. nnspe7."S fóro dG ltll.p~~ir>, P. O 
governo, cstauoio rounid~s ~· camara•, Autoriza 
essa des~~z.a que o poder legislativo, adiando, 
não fer. '""'" do IJUG reprovar. 

O Sn . Anox,;o PEX,.A:- Consta quo as <les-
peus são fú~.as por conb de donativos. . . 

O Sn.A:mn.\D!!: F JGUEIR.I. ob3erv" que o a.parlc 
do Jil~bre ex-ministro da g uerra, declarando que 
a despeza se vai fazer por conta de donativo>, 
n.ão desculpa o fo.~V.., n em defende quem o pra
Llcm, antes anlor1za o orador a. voltar a.o seu 
primeiro :l.rgumenlo,do que ai ontr~ os me•tres 
da fumili:' imperial houve~e um de direito con
stitucional, elle terh ensinado qne os donati•os 
foitos ao Estado arrecadam-se como receita, c 
umo. vez ~rrec~dados só põdeiit ter de3lino,como 
IÍ expresso· em l.;i, em virtude de deliber .'l.ção 
do corpo legisla tiro. ( Apoiados.) 

O Sr .. Al··•·,:,;so PENNA: - Foram don~tivos 
feito> com de•tino especiAl . 

O Sn. ANoauz FrGu.trRA responde 'lue ainda 
1168im esses donati r os não podem deixar de 
entrar para o the110uro para serem e&eriplu
rlldos e despendidos segundo as regt·as de iis
calisa~iro exp1·~ssas em rnois·aa urna lei Jinan
ceir:o., e nometl.<lameute na lei d.e O~tubro de 
1877. 

Com (Jlle direito, observa o oca do•·, o gú.verno 
a P"ete~to de ®nativos la.nça mão de qu~>.nlill& 
que são fornecidas paJ·a applicação de ilueres.'le 
publico? 

Pois quando o governo dizia que, ei a des]?\l~" 
não fosse feita até De~embro, não á mais possi
vcl rcaliz,. I) fim 1). nu e olla 02 <b&ti.nava., quan
do o poder legislativo adiava esta .parte do cre
dito, ~utoriT.ando AS obser1•ações DO [mperio 
sómente, é qu~ o governo com as cama•-a• 
aberta~ se j ulga com o direito de :~utorizar ·(1 

~xpedição d l9 Antillt~s. sob o pretext' de d ona
tivos especiscs para esse íim? · 

Não c jsso um go1•er.1o abwl 11t0 'I 

Pód~se charnll.r governo repres2nlativo par-
l~mGntal'? · 

Dona.tivos·! c:tclam:l. o orldor, como são 
feitos ~ · 

Si foram feitos p~ra ag,.,. daspeza, quando o 
poder -legislativo· negava fundos, foram feitos 
per meio da corrupção. por meio <le gr:iças que 
o poder excu tivo não póde servi r- se senão para 
romuncro.r ae~viços prestado• a hu d? d.U. 

Esses l'ecursos ulio en \r~ram no thesouro 
co~ dc.viam ter entrado por.1ue, repito, os dc
·nativos devem ter entrado n o thesouro, ser 
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escripturados como receita, embcrJ. sh-vam o fi.m 
do seu d~stino. Isto e•""- expresso nas leis 
fisca.es. 

De mais, si il. familia. imperial tivea•e um 
mestre de direito elle lhe Leria ensinadD qne 
esses donativos dados para uma ~:s:pedição, 
quando p;de~sem · ter sidD disfurçadameu~~ 
dadoe, quando tivessem entrado uo tb~>luto e 
delle sahid), segundo as nDssaa ragras de fis
calisa.ção, esses donativos por si só não pooe
riam supprir todas a.s d<spezas, pDrque officiaes 
da ii.rruada, terâJ de ir nesta expedição em va~ 
da armada e com esse peBSOal e mnterial ter
se-ão de fazer despezas por conta do orçamento 
ordinario. e como a camara. s~be os ofli.eiae s em 
p1iz estrangeiro vencem soldo dobrado ; de 
modo que os donativos sô seriaru sufficient---" 
para o passadio alli e não seriam nem hão da 
ser para as des~ezás ordinarias que esta expe-

• dição he. de cause.r, contra o voto do corpo legis
lativo. 

Si a f:~müia impe.·ial tivesse um mestre de 
direito, acredita o crador q_ue o governo de·'"" 
paiz na:o seria hoje àirigtdo pelo ministerio 
~~tua! qu~ em seu progranm:.a. e no seu procedi
mento, es\ll. jà., não diz como o n<'bre deputado 
Jielo Rio de Janeiro,- anarcbisando as finanças 
do ltnperio, mas está comprornettendo :;rave-
mente as suas mais vibes ÍJ\Slituiçõ-.s . . 

E' possive!, que depois da ma.is de õO a.nnos 
do regimen parlamentar repres<inbtivo, se 
pretenda, como o governo pret.ende, desmanchar 
a ollra gloriosa de 1834, a grand~ obra da des
centralisação das províncias que noa tem per
mittido a integridade .do ImperiD ate hoje, con
vertendo a.a provinciás em pensionistas do poder 
c~n trai, e:tpoliando·as do direito que lhe~ rleu 
o acto addicional de lançar impostos para sua.s 
despezas,faz~ndo-:~s vir receber a titulo de gor
geta doa c ·fres ger~es ~ 

Em 1834, uma lei deftuiu os sel'viços G os 
impostos geraes e provinciaes ; essa l ei tem a 
data de Ontubl·o dllquelle anuo, isto ó, dous >nezes 
depoi> do Acto AddicionaL 

Nesaa lei definir~m-se os imp011toa g-er.tes o 
estabeleceu-se que os que nli:o estavam nelles 
mencionndos, ficaO>em pertencenlo áa prDvin
cias, as q_uaes os conservariam, modificariam 
011 abolirram ronforme mais conveniento j~l-
gass~m. . 

Si esto G o principio liberal gAnuino votado 
pelos mesmos autores que votaram o Acto Ad
dicional, como vir hoje o presidente do c1n•e
lho dizer-nDs, é preciso f<~r.er uma distl'ibuiçilo 
da materia Lributada do.s impostos., dDE •erviço• 
geraes e provinciaes, e dar ás províncias os 
meios pora- seus s~rviços ! 

Isto, como disse. é comprometter gravemente 
aoinstittti~ões . Si c.t6 hoje o governo accus~ 
a.s a.ssembléas provinciaes de despezas ex:<g<>
radas, si com rel&~.ão :i. pro..-incia de P ernam
buco elle jalgou defender-se, lenélo aq1li a: de
claração do ilhr•t.re Ba~ão de Muribuca de- que 
tinham 9Ído alli vota~as desp02as ou1erfluas,. 
como é <tne o . governo· com este pro;;edimento 
vni dar tncentivo às . a.ssembléa.• para que con
tinuem na earroira doa esbe.njamentos, tirando
lhs o corrGCtivo de crear e augmentar imposlos, 
pois quo -lhes tira a responsabilidade desse au-

gmento ou dllsao ' c!ocrel'lção? Os corpos colle
ctivos, no regimen constitucional . representa
tivo, não têm outro cor:.·ectivo senão Ciite- a res~ 
ponsabilid:J.de de crear impostos contra a l<ln
dencia do crear despezas . . 

Dar às assernblé , g provincia~s o direito de 
c1•eo.J• despezas indefini.las, tirando-lhe a .-es
potlllabilid~de de .cre:.r um imposto par:>. pa,"':lr . 
esll.s dçspezas, o o principio m.ais perigoso qne 
tem vis lo F•oclamar n~>ste paiz.e é por i•so que 
ba [l)ncos dias quando o orador ouviu cout 
assombro o nobre presidente do conselho mani
festar est.e pen.,mento, n~ se podend:> conter 
disse: - < V, Ex. é um ministl·o da fa1.endà mais 
perig-oso do que eu suppunha ; ainda não ottvi 
pl'OClamar pelo ot·gã:o do governa do meu paiz 
principio mais pet·ígoso do que este. » 

O orador, diz que si vingar semelhante prin
cipio, ai- ! rla int1grida<le d~ Imperio ; as pro
vi~cias S3 converterão dentro em ponco em 
pensionist~s exigentes, acharão que os iO •j . 
não ba.st •m par" as su .. s nec.essidades, porque 
est<i na• mitos dellns augmentar oJII.• u~eessi
dades, e den tro em pQuco os recursos do Es~do 
serão insufficienLes para u despez•~ pronn-
cit.es. . 

Conlb, porém, na. sabedoria d:1. camara dos 
Srs. deputados, na 'do senado e no podo1· quo 
põe a ultima de m11o nos projectos de lei, que 
semelhanLG procedimento n.ãl' vingará ; elle 
seria de funestas e·onsequencins par:> :1 integri
dado do Impel'io, puo. a. regu!~ridade de ouas 
finançM e mais ainda psra a j\rosperidaà9 das 
províncias. · · 

O dinheiro, ·producto dos impost os geraes, 
que vai ser entregue ó.s provincias, nlo as for: 
taleceró., não faounda.ró. o ee11 aólo, p1>r-1ue o 
um dinheiro mal adquirido ; ho. de sel·· esbanjado 
porque os poderos provinciaos nã.o incorrerão 
em r.-;sponsabilidade algumn para o obter e por 
iaoo hão de de~pc.ndor cem. vozes mais do '1 ue 
ate hoje. 

Res;pondendo-a u m aparte do Sr. Antonio de 
Siqne1ro. diz, que não ho. neste syst.oma nem 
.. igualdade qne S . .Ex. allude,porque o imposto 
cobrado em uma província nem ao menos vai 
aproveitt,r o.quella provincia qne tem de con
sumir, porque é o imposto do u"turez.~ iodiracb 
de importação,que sendo pago em ume. est~ção 
de atTecadação nem os nnjos do cl!o podem 
prever qual é a t·ogião do mundo, o P"iz, o 
h:>bitante que vai consumir o produ c to. 

Póde o·im[l:Osto ser arrec ·dado na. alfandega 
da córte a o p~oduclo · s~r consumido nD Para, 
em Goyaz, ou ·em Mato Grosso. 

Por consequencia este imposto' como imposto . 
gornl supporta-se, tolera-se, e:s:plica-se, mM 
como imposto local não tem justificação. 

~ílo fu1 unicamente o capricho que l evou o 
legiàlador ~onslitnciDnal a ,-~dar ~ a5!1embléas 
pro\'incil'.es o lançAr impostos . de importw;.ão; 
foi principalmente a consider~ção de que uma 
provinda p~dia ser costeira, t ·>r apó, 3Í muitas 
províncias. !nLeriores, e, si el!a lanÇlLSS:' t'!'es 
lmpDStos, 1r1a onerar o conanmo nas provmcua 
vizinhas, onde o genero tivesse de ser intro-
duzido pua o consumo. -

Em sogundo logar ha uma consideração de 
dir~ito internacional. Os impost.os de impor-
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ta.çl!c, nã:o só pela inf\uet>cia q11e têm sobre a 
rique2a publi~ct gcrul do p~iz, m"s ainda p ' luo 
relações inte;nacionaos, .!e mdrcado a m~rca.do, 
de prnÇ& a praça, s:!o i'raquentemente objectos 
de tra.t~dos intern~cionacs, dn notas re\'Cr•.tes, 
de concessões de govel·oo a. governo. Ül"3., dar 
"- pod•!res locaes, e mesmo ao poder goral p~ra 
despezas loeaes, facu!p.ade de ltnÇ&r taca im
posto>, e sujeitar o get·al ao particulat•' é crear 
confiictos de cal·acter internacional, é expor o 
Estado n. sérios perig-os na sua po.z interior. 

P~ssando a ver a idea capital do p1·ojecto, as 
suas consequencias com rebção ã yari •s pro
víncias do lmperio, nota o orador que a alfan
dega da cõrto recebe mais de metade da impor
taçJ'io. Ora, podel"-M-9. d(:;!tet•n1in~r a~ provincin..,:: 
onde ésses generos vão sor consumidos QÜ ~ na 
phrase· do projeoto, as pt·oyincia• que têm d~ 
s~r suppri.las p~la ~órtú Y D' c;rto que não. 
Esta rcnla arrecadada na a!fandetp da côrto 
p.~rtence a todo o Imperio, como · muitas das 
rendas de .Pernantbuco pertencem ao Rio de 
Janeiro e ao Pará, porqu> este imposto pela 
Mp:a natureza. escapa.. a qualqum~ de~:i.gnação. 

A renda da c~rte, porém, é positivamente 
distribuída pelo município ueu tro o pelas pro
víncias d0 Rio de Janeiro, Minas, Goyaz, S. 
Paulo, Rio Grande do Sul. Paraná, Mo to 
Grosso, Snntn Ca\barina e Esph·it<J Santo; o 
go;-erno tem de dividir e$sa rcndà por todas 
essa3 províncias. Mas, como em virtude de 
que lei, de que base sera feita essa divisão, 
quando tambem exis(P.!n alfandegaa em Santa 
Catharin~, no Pa,•anã, no Rio Grande do Sul, 
nm Cor.umbà, em S.~ntos, no Espirito Santo ? 
Evidentement' não se pódo fa.zr'r semelhante 
<lmsilo por falta de ba~e. 

Qual o resultado~ O or:~dor agradece a fr tn
<tueza com que o nobre relator da. commissão 
declarou quo um~ va~ que nã.o eN- possivel 
far.er adinsão,. e moamo porr1ue algumas dessas 
províncias não-tinham impOBtos de importação; 
não tem o quo fnzer dellos, nilo solicitaram tal 
medida, a parte do imposto addieiona.l corJ•os
pondente " essas provincias vira reforçar os 
cofres goraes,dosfalcados pela t•educção de 2 oj. 
n~ exportnçilo do cafà . 

Novo fund~wBnto tem o orador para deploraL' 
que não tenha havido um mestt·e de direito 
.para vulga.risa.r estas noções, porque, 8Í hou
vesse, o nobre relntor d~ commissito não fal
larin. esta linguagem a corôa, que tem do sanc
cionar o orçamento. porquanto a COI'Õa lhe 
diria.:« Pois, como ! Quando o corpo legishtivo 
julga deve1· fazer um ~~vor, l'edozi.ndo u~n: im
posto, -vós podeis $Oph>smal-o no d:a segumt~, 
olev~ndo ao dobro, ao tr1rlo, a Importan~Ia 
desse imposto, por uma fó~ma disfarçada, pela 
fórma indi.recta do imposto de importação~ ! ~ 

lsto não e conssntnneo coro. as normas pa.rb .... 
ment,res e com a igua.ldad' entre as pro-vín
cias, porque si nessas provincias onde_ não ba 
base para fazer a disCL·imina.ção dos uupos~os 
cb imp~rtação, h9. o recurso de devar a rcce1ta 
aquillo que o corpo legislativo alias vota para 
despezas provinciaes, nas provincia.s onde ha 
alfand'.gi'S, onde se cobram. direitos de_ i.mpor
tação são destinados estes 10 °/o addic1onaes 
para ~ clespezas pt•o;-inciaee. Esta desigual-

dade ser:i. por1•entura de mülde n manter a iu
tcgridad~ do lmpcrioJ a manter o contenta.
menb entre as provindas do norte e as do sul~ 
r; faz-s' iSto c"' nomtl do goYot·no, q ua devia 
ser o primeiro a abafar qualquer idéa de pro- • 
vim:úalüswo, em vez; cl.e desenvolvel-a, como ten1 
feõto? 

Um mos ke às dit·eito na famili~ ímp crial cor
rigiria com cert~za factos desta. ordem, porqua 
ell1 niio toleraria um presideilte do conselho 
que viess~ com taes no1·idades. (Apoiados.) 

Desd.e que o uob1·e pt•esidc nte do conselho 
veiu com o se11 progmml!lll da di visão de ren
das o de serviços enll•e as pt·ovincias, obra q_ue 
est:i.foito. desde 1834 por legisladorel mu1 to 
mais sabias d0 que S. Ex. e do que os da a.ctual 
co.mal'a, o nobre presidente do conselho mere
ci~ ter sido de9)0dido do serviço, por tUC apt•e
sentou ideas L'etrogradils, mesquinha". 

Terminando, déolara o orador que vota. contra 
a emenda do senado. em primeiro Jogar por
que,qu:~ndo discutiu-se na caruara o orçamento, 
voLon pela suppre.~são da verba. E• verdade 
que hoje esti collocado entre a emen<!~ do se
nado e a do. camara, que redu•iu e. desper.a, 
mantendo, porém, o algarismo de quat!'o contos 
e ta11to. 

Gonclu ' declarando que vota contra a emenda 
do $Cnado, em primeiro logar como ra.eio de 
opGrar nma fa•lio dos dons ''amos do corpo le
gislativo, porr,uo antão na reunião da !l.l!Sem
bléa geral farâ com que triumph~ a s11a idéa 
da suppressão da verba (risadas); ~em segundo 
Jogar, porque pm· mais '!Ue desejo condesconder 
não pôde v mcer n resistencia que encontra em 
votar por vencimentos pa.ra prof~3sores qne 
vivem em santo ocio, não têm a quem ensinar, 
e eojo ~nsino mc.smo não s•be si foi tão provei
toso como era para dosejar. ( Mui til b~m! 
Jl.f ui to bem ! ) 

(O orador d felicitado JJor todos os s,._,. rle
_putarlos preseMes . ) 

A discussiío fica adiad~ pela hora. 

O Sa. PaESIUEN"ffl tl:i para. onkm do di1 2 
de Setembro de 1882. 

i • parte (ate i il2 hora) 

Apr sentaçito de projectos, indicações e re
queMmen.tos. 

2• p~rt~ (atei as 3 horas) 

Discussão dos requ3rimentos a.dia.doa. 

3• parte (das 3 homs em día•~t e) 

2• discu•são do projecto n. 1\!0, de i882, cre
dito ao roinist~rio do impe:-io. 

2• discussão do projecto n. 188, creclito ao 
ministerio do imperio. 

2• discussão do projecto n. 2Q A, credito ao 
lninisterio d2. ma.rinha .. 
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2• discusoão dos pr«ljectos ns. i50, 136, 120 
e 121. creditas ao ministerio ds agricultura." 

i• discussão do projecto n. 143, reclamação 
• Tdpoti. 

Levanta-se a s~asão ns 4 1!2 horas àa t:trde. 

Na occasião em 'J.UC requeri a rctimda do 
additivo :i. lei do or•pmen to, relativo a engenhos 
centraes na. 11rovinoia do Espirito S~nto, de
clar<:i do. tribuna 'lua o faúa porque j:i se acha 
s11bmettido i deliberação da aamara um projecto 
sobre o mesmo a.!Sumpto, vindo d.• commisaão 
de industria e artes, e como esta declaração não 
consta do resumo dos debates na sessão do 
hontem, peço 'lu e se fo.ça esta. rectificação. 

· Sala das sessões em 1 de Setembro de 188"2. 
-LeopoldO Cunha. 

.ACTA Dll: 2 DE SJ!TJ!b!B!\0 DE 1882 

Presiclcncia da Sr: Lima .Ducwte 

A's H horás, feita a cbamlda, acham-se pre
sentes os Srs. Lim.a D~arte, :Matta. Machado, 
Ribeiro de Mcn~zes, Leopoldo Co.nha, Basson, 
Vieira d~ Andrade, Adriano Piment2l, Escra
gaolle_Ta.unll.y, ~ontandon, .Martim Francisco, 
Alitonto de Stquelra, Alcofo:J.d.J, Prado Pimen
tel, lgna.cio Martins, J. Penido, Antonio 
Pinto, Affonso ·celso Junior, R.o.tisbon9., Olyin· 
Rio Valladio Souza Q~eircz Filho, Carv~lho 
Rezende. CrlU Gon vêa, Lacerd>t. ·w erneck., 
.Coelho Campos, Juvcncio Alv.~s. Carneiro d~ 
Rocha, Almeida Nogueira, Fclicio dos s~n t.os, 
Gon~alves d' Ca:·valho, Almeida Pereira, BarãO' 
doGuahy, Alvaro Caminha, Geminiaao, Barão 
de Ara~.agy, l?ranklin Daria, Tárquinio d2 
Souza. Souza Leão, Camargo,Andrade Figueil'a, 
Peretti, Vianna Vaz c Vaz de Mello. 

C3mparccem, depois da chamo.dn, os St•s. 
Barão da Villa d 'l Barra, Almeida Oliveira, 
Augusto Flewy, Ulysses Vianna, Martun Fr"-n
cisco Filho, Gon~alv~s Ferrei~a, Mac-Dowell, 
Ulhoa Cintra.,. Soares, Fet·ruwdes d" Oliveira, 
Barão de Canindó, Maciel, José Pompeu, Sers.
:phico, Henrique 1\brques, Rego Barros e 
Sinval. · 

Ao meio dia, não havendo numero legal, o 
Sr. presi~ente declara não há ver sessão. 

Faltam. eom cnuss. participada, os Srs. Ba
rão d& Estancia, Castel).o Branca, Generoso Mar
ques, Gomes de Castra, João C..etano, Moreira 
de Barros, Panlino de Sonza, Pereira h Silva, 
Sallliltiano, Carlos Affonso e Fer reira de Moura. 

Faltam, sem causa. participada; os Srs. Abe
~rdo de Brito, Araujo Piuho, Alfredo Chaves; 
Amaro Bezerra, Aristides Spinola, Affonso 
pel).l).O., .-'>Jves de .1\.ra.u)o, Barão de Anadia, ]:!a,-

rão da Leopoldina, Be•er.-a de Men~zes, Bu
lhõ~s, Cantão, Carneiro dtL Cunha, Candido de 
Oli\'eira, Cruz,, Costa Pinto, Contagem, Diana. 
Duque-Estrada Tei:re;ra, Eepindoh, Francisco 
Sccl.rê, F. Belisario, Ferreira Vianna., Felis
berto, lldefonso d,, Araujo. José Marianno. Jo.a
quim Tavares, Meton, Manoel Carlos, Manoel 
Portella, Paula Souza, Prisco Paraiso, Ps
r,ira Cabral, Pompeu, Passos Miranda, Ribos, 
Ruy Ba.rbo•~, Rodrigu<lS Lima, ~drigues Pei
:<Oto, R~dolpho Dant~s. Silva ]l'[afra, Souza 
Carvalho, Sílviano Brandão, Silva Mais., Tertu
litno Hen6q ues, Theophilo dos SMtos e Zama. 

O Sn. 1. • SECltETAlUO declara não haver ex
pediente. 

Vai :l imprimir a seguinte 

Redacçáo do projeeto n. U A, de 1882 

A a .sembléa geral resolve: 
Art. i • E"~ o go1•arno a11torizado a concedet· 

gacau tia. de juros de 5 a 7 • i• sob~e o capitll 
n.ecess~rio ó. construcção de uma eat~ada de 
ferro em Sergipe, de um motro de bitola, 
cont,·a!.ada péla respecth•a ~dministrJç.ão pro
vincial, e que, partindo da cidade de Aracajú, 
terroine na villa de Simão Dia;;, com um ramal 
entre a cidade de Larn.ngeiras ~ a villa. da Ca
pella. 

Art. 2.0 A garantia de juros dur&·á ate 33 
4!DU03. · 

Art. 3;o O governo provincial ou o geral 
poderõ. desapropriar a estrada, chame.ndo-s. ao 
domínio publico. 
§ i.• Depois d• iõ annos. ~ cob.ts.L· de sua 

inauguração, pagando em dinheiro ou tiLulos 
de divida publica o ce~p:tal empregado, calcu• 
lado ao juro da gartlntta. · 

§ 2. • Depois do prazo da gnantia 011 o.ntes, 
si ell:. Côr di>pensada, pagando, na· fómm do 
§i', um capital" correspondente á média an
nual dil- r'}nda liquids. do ultimo quinquennio 
e a juro igual ao da g>rantia. 

§ 3.• Nào realizado o r esga.te reverte1·ão pau 
a províncl a, findo o prazo do pl'ívilegío, todal 
as obras, inclusive o m' terial l'Odante, ~em 
iudemnisação algum1, pago o Estado do quo 
aind:l. o e lhe devet· pela garantia de juro~ , · 

A mesm1>. rovet·s:IoJ tmi. lagar, q_ usndo dos
apropriada a estrada pelo Estado, indemni· 
sa.nd~ neste caso n provincia pela impor
tancia. por elle despendida e ainda não amor
tizada ao tempo a~ terminação do privilegio. 

Art. 4.o Revogam-se as disposições em con-
trario. . 

Sala das commissões da camat·a dos depu
tados, i de Setembro de 1882.-Affonso Celso 
Junior.-L. de Bulhões. 

São remettidas à commi!isão de constituição e 
poderes M seguintes act~s da eleiçilo. s. quo se 

·procedeu no 4• districto da provinda das 
Alago~s: Piedade, Ampat·o, S. Miguel, Li
moeiro e Quabrangulo. 

O Sa. l:'RESIOEl\"l'E. dá a se~uinte ordem do 
dia paro. ~de Scíembro de !81:$2: 
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COntinuação ct,..,_ 0• díscu.ss,io do pro.Jecto n. 1 Presidencia doiS>·. Lima Dua,te 
42 A, rel~tivo à estrada de f01·ro de S. Fl·an
ciscu ao Timbó, precedendo "' discussão do ra
querimento do Sr. Bezerra Cavalcanti. 

2• discussão do projecto n. HO A, vindo do 
s~nado, sobt·e promoções nft armadll.. 

Continuação da 3• discllssão do projeclo 
n. 11(1 de 187;), sobn limites de Minss e 
Goynz. 

Contin nação da 2• discussão do projeéto 
n. 23 A, t•elat[vo i estrad~ de feJ·i'O ·de Ba
turité. 

1~ discussão do projecto n. 197 de 1882, l'ela
tivo i estrada de ferro de Pn11so Alto a Doura
dinho. 

3• discussão do projeeto n. iôô A, relativo :i 
pretenção de S. Ferrein> da Veig-a. 

2• discussão do pt•ojooto n. 192, t•elativo ao to
nenta Alldrade Neves. 

Di3cussão unica . da emenda do senarlo (pro
jecto n. 175), relativo~ João B. r!a Silv>t Man
gtlinb.o. 

2" discussão do projecto n. i53 A, Nlativo ao 
ar•'azamento dos morros do Castello e Santo 

. Antonio. 
Continua~ão da 1• discussão do projecto n. 

G5 de 1879, sobre transporte e commll'cio inter
provincial de escL•a vos. 

Continuaçiio da di.cttssão d~ emenda do se~ 
nado (proj ectl n. 182) sobre privilegias in
clustrbes. 

2> parte ( ,; 1 i/2 hora ou antes) 

Continlltl.çlío da discu;siio dns emendas <lo 
scnodo ao orçamento rlo ÍIDJl~t·io. 

Di~cussão das emendas do sanado ~o o t'Ça
rnen to da j ustiça.. 

1• discuss~o do projecto n. 143 (credito ao 
minis~erio d L agL•icnltura), relativo á t-eclama
ç~o Tt· ipoti. 

2' discusS>io do projocto n. 190 de 1882 
(credito ao ministerio do imperio), sobre ali
mentos o.os pl'incipe>. 

2> discu~~;!o do projec\o n. 151 .;ct·e<lito a.o 
ministerio da. ngt•icultm•a), snbre ema.n~ipaçâ:o 
de oolonias. 

2• discussrro do projecto n. :136 (credito ao 
roinistcrio d!t a.gricultnra) 1 repar•açües na es
tl·ada de Íérro D. Pedro !I. 

2• discussão do pwjecto n. 120 (c1·edito ao 
min ist ~rio da a.gt"icultura)~ garantin d~ juros a 
esLr:1das de !'el'ro. 

2• discussão do ·projecto n. 121 (credito oo 
utinistel"ÍO da a_Jl-te! UltUt'n), na V~1•ba tA;•.ra.s pu
blica• e colonislção. 

2• discu;são do proj c c to n. 188 (credito ao 
ministerio do imperio), ~oõre exercicios fin<lo!"i. 

3" disCll"iio do projeeto n. 2g A (credito ao 
ministerio da m:·,rinha.), verba -Obras. • 

1• discu~siio do projecto 11. 65 s~bre e:<ec•Jc;ões 
commercinP.s~ 

~·~~ 
V. [V,-45 

Slí;\D.U.RlU.-Ló~HI'a •b i'1.::t1. Ol1~ervaçõcsJos Sr.s. fio
llri~ues P!!b:Oto c mynapin \~:tnad:io. - ~~\"P~nti'::>'U'!.

n~j~UCl'iiiiCllh\~ .los Sr!i. Sn:nt!~ i} RatisbOB;a..--ollto~\1 DO 

na.~ Discussão du .,,r.•jcelfl n. 4~; e~ll"lÜ:l. de r~rro 
tlo Timi1J, lli~cnrsos. do.; Sr:r. .. loflo Poahl·, T!l.rtl!liui.l 
Ja SOt1:t:1 o Antlnulll Fjguoil·a,- Eucon·atr.c;,~<> c ~O+ 

lJ.çiio JJs em anch.s tio ~cll.:tdú ~o or~amct1to tln 1ui ctis
LCldõ tiO ÍIJl!H.WiO, -SJ:::::ili:i'-~ l'.lll.TR o+~ .O:'.Ili:..\1 Dl"J DI.1.- iliS· 

cu~!!.:lo 1lr1s CllHUtdo,,;. do ;S.Cn:t.to :\t) •Wr.amcmto t\u. ju:io· 
li-ça. IJi3cur:!o~.).r; Jo,; St·$. C:mdiJo ~.le Olh-eir.1, Ralis"!J<lll<l~ 

Fulieia Jcj SauLo~ ll DucJUe-Eslr.l.da T.eixeir11. -0rilr:m 
• J.o dil (1:l.r:~. 5 Jo Sett!m llro do iSS'!. 

A's H hora$, feih a ch:tmada, acham-se pre
s•;nte• os Srs. Lima Duarte, Matt~ Y,hchado, 
Leopollo Cunl1n, Basson, Gonçalyos de Cs.evo.
lho, Vieil•a. <lc Andra<le, l. PenHa, E.sc1·a.
g nolle T,,unay, Ma.c-Dowoll, Theophilo, Souza 
Quelroz Filho, UJysses Vi~nn:~, Bezerra de Me
n "zes~ Antonio de Siqueira., Juyenoio A1ve3, 
Vianna Va~, Sinyal1 Alwc.ida Pereira, Ulhüa 
Cintra, Olympio Valladão, Ratisbona, Murtim 
Francisco, Andrade Figueira, Rodrigues Lima~ 
Alcoforado ~ R drigu~s J u ni.or , Sil Vil Maia. , 
Barão do Guahy, Carneiro da Rocha, Bat•ão de 
Anadia, C<Jr'" ... ~lho R• !Zr~ndo, Rodrigues PciJ>:oto, · 
Mat•tim Francis•oo Filho, Thomaz Pompeu, Mn
nool Carlos. Camargo, .Jose Pompeu,_ Cantã&, 
Almeida Oliveira, Abelardo de Br;to, B~riio de 
A1·açagy e Candido de Oliv,,it·a. 

Com pat·cc em, d pois da chamada, o~ Sn. 
lldefonso de J\I'S.UjO, Rego rhrros. Ct'llZ Gauvên., 
Almeida N'::ogueint., Btu·ão da Vill.t da Barl'll-, 
c,•uz, Ta1·quini" de Sout.a, Alfrooo C!uwes, 
AJfonso deiso ~Tunior, Angnsto Fleury, Z~mla, 
Prisco Puraizo, EaL'lio drJ Caniudó, Soares~ 
Pereui, c,wnoiro da Cunhn, Franklin Daria. 
V~z de Mello, Alves de Arnl~jo, Meton, Prado 
PimenLel, Bulhões, Aristides Spinola, Al-val'O 
Caminha c Fen·eira de Moura. 

Ao tMio dia, achando-se presentes 67 Srs. 
dGput•tdos, o Sr. i:JMSidente n.bre a se.~são. 

Compa~·ecem, dApois de abert;::. a S'! ~SãO, os 
Srs . Am~ro Ber.erra, Affonso Penna. Adri~no 
Pimentel, Fernandes <le Oliveira., lgnncio ~1ar
~ins Carlos A!funso, G "niuiu.110, Semphico, 
Sih·lnno Brnndiio. P:.ssos 1-!ir.lncl,., Rihas. Ge
llero>c Marques,' Paub Soa?.•, F. Bclizaria, 
Go~lho Campos, Felisb2cto, Espíndol~, Jo~quim 
Tavares. AI'aujo Pinho, Souza Leão. Rodolpho 
D;<ni.as, Ruy l:l~rbosa., Henrique Marqu s , 
i\laciel, Co ;ta Pinto, F"licio dos Santos, Fran
cisco Sodró, Souza Carvalho, Contagem, Fer
reira Vianna, l\!anoel Portella, D?que-Estrada 
Teixeira., L~iana e Gom;alvef:l Ferreira. 

Falta.m, cum .causa pa~·ticipada, os Srs4 Bm·ão 
dn Estancia-, Castello 'Branco, Gomes de Castro, 
.íoão Caetano, Moreira de Barros, P~ulino de 
Sonza, Pereira da Silva, Ribeil'o de Menezes 
e Sdustiano. 

Faltam sem causa pa.rticipada, os Sro. An
tonio Pinlo-B..riio da. Leopoldin·1 ,Jose Marianno, 
Lacerda \V et•tteck. Mon tandun, Pet·eira Cabral, 
Silva)!aíra e T. Henriqaes. 
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E' lida e posta em discussio a acta da. sessão 1 de 462$720, qu~ deixou de rMeb'" no devido 
de 1• de Setembro corrente. tcmp~, proveniente do meio soldo de seu pai, o 

tenente do e:ter0ito Constantino Podroso Duarte. 
-A' commis::!iilo de fazonda. O Sr. Rodrigues Pei::.:o1oo:

Sr- presidente, membro da commissão d' orça
mento e tendo a.ssignado com restricção o 
parecer que e~l.3 apresentou relativamente â 
roceit,. ger~l do impcrio, pelo f~eto d~ não 
haver ella c o goycrno concordado com a rc
<lucção de 2 •j0 sobre os dit•eitos de ezpórt.:lçilo 
que pesam so~re o café e ·outros g-~Mro~. do 
producç.i!o na.c10nal, e devendo ter tncorndo, 
por este facto, n~ uesconfiançl\ do governo e 
<h mesma com missão, requeiro a V. Ex. que se 
digne de consult'r .á. camara ~i me concede 
uispe!iS.1 ue membro uaquella cOIUwis>llO. • 

O Sa. P~m~u :-Em tempo opportuno 
sujeitarei ú votação o requerimento do nobre 
de,;ntado; agora trat~-se apenas da acta_ · 

O Sr. Olyn1pio Va.llad.ão soli~ 
cit?u a plllavra para dirigir ao Sr. presidente 
nov11. reclamação relativ;o:mcnte á acta que S .Ex. 
submetteu á approvação da casa. 

A acta, referilldo 01 ac.ontecimentos da ul
tima sessão d~ ·semana p~ssad~, menciona, de 
accórdo com a publicação feita. no Diario O !fi.
cial, que, propondo um illus~re representa!l.te 
dl província da. Bahia, o Sr. l!defonso de 

· Araujo, que a camara. dos Sr.. ·deputados to
ma.•se englobadam€nte conhecimento das emen
das do senado relativas ao orçamento do im
poria, foi de mister proceder-se, para.:>. votação 
do me>mo requerimento, a. umn. chamada, á 
qual, diz a acLa, o orador não compareceu. · 

Este facto, porém, não é verdadeiro; Mhava.
se o orador ao lado do illustre represent1nt~ 
pelo 20° di~tricto da sua pl'Ovincia, o Sr; Affonso 
Celso Junior ••• 

0 Sit. AFFON.OO CELSO Ja;o,ron: -Àpoiado. 

O SR. CU.VALllo RE~ENDE:- E' e:ucto. 

o SR. ÜLYMP[O v.~LLAD:Í.o :-••• quando pro
cedeu-a~ a essa ch1mada, e ter minada a mesma, 
dirigi11-se o orador ao Sr. 1o secretario para 
attastar-lhe a sua pre'sença nesta casa,. quando 
se fazia. a chamada. 

Dirigindo ao Sr. presidente esta reclamação, 
pode o orador q uc fique a mel ma constando da 
a c ta da sessão de hoje, conforme os eaty los da 
casa. 

Foi sómenle pa1·a. isto que solicitou a pa-
lavr~. · 

O SR. PnE>IDENTE diz que a recln!lla~.ão do 
nobre daputado s~rá aLtendida. 

Ningnem mais pedindJ a pal~vra ó dada a 
acta por approvad~. ·. · 

E' lida, po~ta em d!scussila e .~pvrovsda. a 
acta de 2 do Setembro. 

O SR. i• SECR1lT.\!Uo dá conta.dJ seguinte 

EXPEDIENTE 

O.flicios: 

Do minist~rio dos n·'gocios da. fazenda, d~ 31. 
de Agosto ultimo, remattendo c.om'inf.:mnações 
o requerimento em que o cterigo in sacris,José 
Augusto Dunrte, pde o pagamento.da. qu.:ntia' 

Do ministerio dos negocias da. ju&tiça, da 
31 de Agosto ultimo, devolvendo,em resposta, o 
r~querimento, comp·atantemenleinformado, em 
que Jose Chmillo dos Santos, ~rc.~reiro da 
eadei: dG S. Paulo, pede a11gmcnto de venci
mentos.-A quem fez~ rcquisiçiio. 

Do m~smiJ ministerio, •1~ 31 de Agoo\0 
finçlo, <bvolvcndo infon1·:do o J'equerimento ~~~~ 
que Joa'luim Francisco Borges Uchóa, pol'Letro 
da repartiç:\o da policb de Pernambuco, pede 
augmento dos respectivos vencimentos.- A 
q nem f~z a req ui•ição. 

Do m3smo minist~rio, de i de Set~m!Jro 
corrente. de>ol vendo, em respos\~. com infor
maçio, o requ~rimonto em que Jo~ê da. ~il':a 
Porto, cnrccreiro da cidade de CaeLe, provmcm 
da B~b.ia, pede augmeuto· de vencimentos.-A 
quem fez a re9.uisigào. , 

.Re1nerimento: 
Dos praticantes do correio geral da pr?víncia 

da Bahia. pedindo ptra serem inclmdos no 
quadro dos empregados effectivos da mesma. re
partiç.iio.-A' c~mmissão d2 p,nsões e o~de· 
nados. 

E" lido, a vai a. imprimir para ser V{)t~do 24 
horas depois de publi~ado o seguinte 

Parecer 

N. 269.-1882 

2J. SESSÃO 

Alagôas (4' districto) 
A' co1umissão de cons~ituição e poderes foram 

presentes as ~ctas ds s elekães dos collegios de 
Piedade, Amparo, S. Miguel,~Lirooeiro e Que' 
brl!.n o-ab que, com o collegio d.e CornripA, 
comp

0

0em' Ô 4° districto da provincia. das 
Alagôas. 

Considerand:> a commissão que a votação nos 
cinco collegios, cujas a c Las. lhe foram presentes, 
rec:rhi u nos Srs. conselhetro Lourenço de AI· 
buquarque-3'20 votos e Dr. Rodrigo-65 votos, 
e que, quando mesmn todi!. a vo~a.ção do c~llegi? 
de Coruripe (que se compT.ie de i01 ele1tore•J 
recnhissn no segundo votado,ti.euria elle com i66 
votos, não deixando o conselheiro LourenÇ4 
de Albuquerque de ter a ma.ioria. absoluta; 
o que tambem se doria., c~so .fosso julgad:. ~ull:>. 
a eleição do referido collegto, ou _estn nao so 
tivesse reunido; 

Considerando que corren regularmente todo 
o processo eleitoral, não tendo vindo ao con~e
cimento d~ commissão pro~esto ou contesta9ao; 
e, á vista dos precedentes em ca.so~ 1~e~t1eos, 
e preen~hidas como o foram as prescnpçoes do 
regimento, é a. commissão de parecer : 

Que 'eja. reconhecido e declarado deput:~.do 
pelo 4° districto da província dàs Alagôas o 
conselheiro Lourenço Cavalcanti de Altlu· 

qu~~faueda.s commissões em 4 de Setembro 
de 1882.-Leaml·ro RatisboM.- Be;;~rra; Cq.
t}a~cunti. 
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V:i:J a imprimir as se.?ninte"!> 1natriz. dcstinam!c-'i0 os jlll'Os à. reconstruc~ão 
da igreja até onde fOL'C!ll precisos. 

REo.~CÇÕl<s At·t. 3.' Rc"ogam-sc as tlisposiçõcs em eon-

Redacção da emenda otfel·ccida ao projecto \ra.rio. 
n. 198, de 1882polo S.·. Ribeiro do Merwocs Sah das onmn1issõos em.! do Setembro de 

1882. -Affonso Celso Junior.- Leopotdo de 
A assembléa ga:·a.l resolve : Btdhães. 

Art. L • E' o governo autorizado para man
d;;r matricular no 1• anno da faculdade de di
t•eito do Recife o aluruno Gon~alo Marinho do 
Albuqu_erque Lim;;, que, do~ois do pagos os 
respectivos direitos, sei."á ~,dw.ittido a, exame d.Lls 
mo.terias do citado anno. 

.Art. _ 2. o Ficam revogad ts as di:spo 5lções c:t~-1 
<~ontraMo. 

Sah das eommissões em 4 de Se Lembro de 
1882.-Affo>HO Ce!so Junior.- Leopoldo de 
BttUtiJes .• 

Redacção do projecto a. 198, àe 188"2 

A· a~semblóa gerall'esoli·G : 

Art. 1. 0 E' o governo ao.torizado para. man
dat• matricular no i • anno da. faculd rd; de dí
rli_to de S. Paulo o ~lumno Jo~o Virgilio da 
Trmdade, que, depoi" d~ pagos os r~sp~ctivos 
direitos, serà admittido a exame das materius 
do citado anno. 

Art. ·z.• Ficam t'OYo_::adus as disposições em 
contrario. 

Sala. das con>missõés em 4 rte f:.Gtembro de 
i8~2.-A.ffonso Cel$0 hmior.-Lcopoldo de 
Bt~lhões. 

Redacçao da emenda o1f~recúla·· ao projecto 
n. i\J8, dei88~, pelo Sr. Aug.,sta Fleury ·• 
outro · 

A as3embléa • g oral resolve : 

Art. i .• E' o governo nutori<ado pa.ra mandar 
matricQlar no 1° anno d~>o faculdade de direito 
de S. Pa.ub o alumno Fabio hcinth·) do Men
donça Uchóa, que, depois de p~gos os t•eopecti
vos direitos, ser:l. aumittido a exame das m~te
rias do citado anno. 

Art. 2. o Ficam re·..-cg.l•h.ls as d:tpO!:ir;iic~ t!m 
contrario. 

S>la. das cotmuissõos WJJ •1 do Setctnbr·o de 
1882.-A.ffonso C~ho Juniol·.-LetJpoldo de 
BulMcs. 

O SR. ÜLUÜ Cr:<·m.- L'~<[Uer dis~cns(dc im
pressão para " rcclaççiio do projccto n. 135 A, 
de !882. 

E' approvado o rcqu~rimento e a rcdncçi"io 
qnc ó a.seguinte: . 

Rodacçüo do projecto "· i35 ,t, c7<: 1882 

A aasembléa ger ~1 r.: solve : 

O Sr.. PnEiiO::;;:sn: decb1'J. que vai-se oilici>1r 
ao governo pat·~ S.ãbo1· hora. e loga.t• em que Sua 
.ll"fagestadc. o Jmpcra.dor digna-se· rocéhér ~t de
putação qu~ tem de comprimentar• ao mesoi(J 
Au;l'usto Senhor pelo :mnircrsario rla lndepcn
dcncia do lmpcl'i"ó c nomeia p11•a a rcf,rid~ de
putação os Srs. : 

Zanut.~ Vieira de A.nd~·.tdt~, l\lartín1 Fnu">:
cisco Filho, SouZ\ Qnciro' Filho, Contagem, 
Adriano l'imcntel, Cruz, Silva Maia, Coelho 
Campos, Pompeu, Tarquinio de Souza, Ma.aod 
Carlos, Rego Barros, Et.c;ngnolle Taunay~ An ... 
tonlo de Siqueira, Espindola, Gcminiauo, Mon
tandon,- Rodri;ues Li nu, Prisco Pamiso, Be
zerra <!.e 0\lene•e•, Barão do Araç:~gy, Fclis
bccto c Gonçalves de Can·alho. 

O Sr. Soare,;; (t;a>·a Wlta •·cdailta
ção):- Pe1i "' pdavr.•, S:·. pi·csidcnte, para 
fazer o. V. Ex. um podido. Acabo do receb~r 
carta• de minha. provincia, nas quaes se diz qM 
a cidade da Vi~.osa ~e acha rm alarma. tondo-se 
retii'arlo delb grande parte da população e o me
dico do Jogar, crn consequencifl. dn. r;pidcmio. do.•1 
be~igo.<. Distando muito aquella. cidad~ da ca
pital d~ provinci'' o sendo tu,tis fa.cil a presta
ç~o d~ eoecorco> daqui d;J. cõrte, cu poço " 
V. Ex. se digne intervir, para que o nobre mi
nistro do impet•io mande com a j>Ossh•cl bre
vidade u:u medico, paro acudir á~uella pollU-
Iação. (Apoiados.) . · · 

Sr. prosiJcnte, consta-mo que o Dr·. Ce>at•io 
AIVim, p:tssou rlous ou h'cs tclngl":lmms.s n. 
S. Rx. a esh res?eita, c que o nobro d~p~tn.do 
pot• '·q uelle distríc to. o St•. V:t7. do 1\fello, tem 
feito eafJL·ços p~ra. que seja socaorrid:1 oquell.• 
povo~ção. 

O Sr •. V,n DE :.\[ELLO ; -O tuini•Lro j•< deu 
providenêias. 

0 SR. SO,\R:E•:-Esliu111 muito a declar>-;iin 
do noõr:.' rlepntado ~ c não pl·oseg,lirei no ~s
sumpto. 

Art. i. o Fica a fabrica. da m~i.t•iz da ;il\a. de 
S. Simão, província de S. Pau lo. a ut 1rizada 
a alie !Lar as terras doadas em i835 por Simão 
AntoJÜo da Silva Teixeira.. 

Art. 2. o O l'roducto dostn. n1iena~ão ser•:\. ae
plicado á acquisiç&o de apolices da di vida pu
blica, que ~onstituirão p~t.rimonio da ·referida 

Aproveitarei o ensejo parn fazer uma recb
mação "- respeito de um aparte que proferi 
quando or,t\"'3. o meu di~ti.nclú amigo~ o illur.;
trado deput~do pelo 5• districlo da prol'inci" 
do Rio de J&nsiro. S. Ex ... referindo-se á. renda · 
nrrncadadn no municipio do :Mnr de H ' spa.nba, 
no '•paço da tres onnos,11ollegou que elh attln
gi..~ ;, sommo. <11 930:000;): e tanto; eu dei uut 
a;pute. O Dia1·io O {fi.cial, pu blícnndo ostc 
e.parte, que ó o seguinte: -Não é e:tactc
-accresconl-l. <lllG o orador pa•sou :i.s minbn~ 
müos o doeu monto offici •1, prov~n<lo o que dis
sera na trilJuna. N'd' tanh·, ~ nccriJscent:n• a 
isto, mns ponderarP-i que, qttan•lo S. E~. t~yo a 
bondade da passar-me eu e rlocumc nto, cu d1 '"'· 
que sendo aquelle muni oi pio iimitrot'ho com ~ 
pro~inei& do Rio de JanGiro (aato aparLe nã" 
foi apanhado ~elo t:.chygrapho), "'luolm ronrt~ 
nãoeri só do meimio município, maiS sim ren l~ 
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8'•3ra.l da província, cobrada nas blj1·reiras, o 
quo iguulm~nt;J s.1 cl.ava n o muni~ipio de Pouso 
Alto, c1 u' t~m pouca proJucçilo, mas que, en
tJ•·,tonto, apresenta. " an•ecadação d~ 200 ou 
300:()00$ por anno. · 

O SR. VALl"~nXo:-Apoi~do·. 
O SR. F. BELISAmo:-Dà licença~ 

O SR. SOAIU<S:-Com muito prazür. 
O SR. F. BEL!~Al\10: -O >e)rundo aparte do 

nobre d ·putado foidJdo emporticular, o taehy
gl·~pho não tomou, e· eu até respondi que "" 
rendas cobracl<.<s no Mru''de Hespanha, são q1rasi 
e~clusivam~nte pertencentes ao mesmo muni
cípio, porque as estradas de ferro e da_ Uni~o 
e lndustria isolam de outros. 

O SR. SOARES:- Os generos dé importação 
c1ue p:.gam imposto~ .,-.;;o· além do municipio. 

E11 quero apenas cvit"'r Cj lle o priroeíro o.:::<rte 
a que me referi saia isolado e por este modo 
não fique cOmJ leto o m~u pensamento. 

Sr. presidente, em uma das S%sões passadas 
pedi a V, Ex., qno interviesse com o Sr. mi
nistro da. agricultura para que fosse melhorado 
o ser'liço postal d' minha p~ovincia. Ac~bo de 
receber cartas de divcl'sas localidades far. ~ndo 
I'eclamoçõ•3s que me parec<m JH'occdentes. Um 
doscbetes liberaes de Paracatú dirigiu-me a 
seguinte carta (lé): 

(< Tllm. c E:xuL audgo e- Sr. S~a~·es.~ Para
cahi, :!4 do J.Jiho d~ :!88?.- Julgo do meu 
deyer levar ao ''onhccimento de V. Ex. a 
irr·?!gnlaridade c dtJmora da cort·~spondencia 
dessa. córte p\lor:J. esta cii:\de, o que supponho 
:s-er o motivo de 11ão cnvia.r"n1 a Correspon
clonr.i:t pela linh• ele S. Paulo a Casa Branca, 
o dest:.t n Bagagem .. - Disponha de seu antigo 
e velho ami,.;o.-J oão J osd rle Sant'.·ht1ia, » 

Juntou uma ca<·t<J. que dil'igiu ao agente do 
cot·reio da.quella. ddade, e à qual este rea· 
ponden reb seguinte fót'•"a (lé) ; 

,, lllm. Sr. agente do correio.-Rogo a V. S. 
te,. n bondade de info1•mar-me ao pó desta, " 
rom permiss.ão du fazer de eu~ 1·espústa o uso 
' lue mo .Cilnvler: 

'QuaÍo motivo d~ t~r c:'ss >do a corresjlonden
cia ela córte para o~t~ cidacle pat'a mais de 
30 dio.s, ~cndo que chcB"'m os esL,fotas regular
mente de quatro om 'l'mlt•o dias. Soa f10Dl tona 
consiMra_ç:io e estima de V. s. amigo obri
gado c criado.-Jo,ro José rle Saat'Am>a. » 

~ .Paracatú, 13 de Julho de i882. 

po~· }Iinas1 a.ugmenta.ndo, por conseg-uinte~ 
mu-ito~ dh1.s as. r~ce; t çõe;;;. 

3.0 AtLesto, igualmonte, que, neste sentido 
P_recisa-s~ determinar às ag;enci~s do litoral a 
linha de S. P!'ulo, que pode,, passando pnr 
Ubcraba c Bagagem, dAr-nos do.ta• d" côt•to dG 
iôdias. 

O que V. S. podera fawr o uso que lhe con
vier. 

Ag,nci<~. do correio de Par.tcatu, 13 d~ J nlho 
de 1882.-0 agente, Jl[ athias de Sot<;;;a llf un
dirrt.» 

Ora, q~al o motivo por que o dir~ctor ge:·al 
dos coneios, em vez de rnand:l.r a ·cot•respon
dencia de Paracatü peh província de S. Paulo, 
continúa a mandai-<< por Minas 1 Y. Ex., Sr. 
prcsdente, prestara um. gNnde seryiço á pro
vinci 1 ~i conseguir do Sr. ministro da a.gricul
tllra estB melhoramento. 

Acabo de Nceber o11tr.t cartacla cidade ele Pas· 
sos, em que se !ê o seguinte (Zê): 

"Hlm. a E:<:m. Sr. comm~ndador Manoel 
José Soo.res. 

Rcspeitavcl n.migo e Sr. 
Tenho vist~ como V. E~. ''e interessa pelo 

bem publico e e•p~cia!ment-. I' AI l circulo qua 
tão dignamente repressnta na camara tempo
raria, e pJr isso é 'l uc me animo a dirigir-me 
a V. Ex. ~em ter a h o ora e prazet• de conh.e
col-o pessoalmente.. 

Temos muita precisão de um iJ'~queno me
lhoramento no serviço dos cor:·oios, pequeno 
em reloç:<o ao sacl'Íficio dos cofres publicas, 
porem, grande em utilidade, como passo " 
QXpor : P"r:l se remette1~ uma c:"t.rta de ~ta. ci
dade pM'O. ... de Piurnhy, Formiga, etc., e n'l • 
cessaria ir peh província de S. Po.\llo a .essa 
córte para d~hi voltar a, seu destino, fazendo 
um perc'..lrso de duzentas c to.ntas loguas,· 
cpündo daqui a Piumhy são apenas 17 iogu.as l 
Já existe uma linha de correio que· desta cidade 
seg~e para a de Alf~nas, pass~ndo pel!l Ven
tanh e Carmo do Rio Claro, Lendo na Ventania 
~ganci11 creada; e d'alli a Piumhy são apan.<S 
i2 leguas. Ot·a, creando-se uma hnht\ de cor
reio que pac·tinda de Piumhy venha ter á Ven
tania, ficarãa ligs.rlos os correios d~ Oeste a Sul 
do ~1inas, e sa.nndos os litconycníentes acim~ 
méncionndm:j nesse ramo de serviço .publico, e 
isto com a creação dessa pequenA linha de correio 
de Piurn hy " Ventania. Pe,.o, pois, a V. Ex. 
sua valiosa intervenção, e bem merecida in
fluencia em geral dess~ ii!éo, afim de que sej~ 
decretado esse melhoro.meuto, com o que brá 

Attesto, na qualidade· ele ilg'ente do correio v. Ex. um importante beneficio nesse ramo 
desta cidade, o seguinte : de serviço publico. Espero da. bondade de V. 

1.• Que, por onlem ouperio,·, do Exm. Sr. E:x. tomRr em considora-.ão est• men pedido, 
administrador geral dos corr~ios desta proviu- pelo que ficarei a V. Ex. sumrnamente obri
cia o e ·Minas Geraes, tive de mudar a direeção gado. 
da correspoudencia de Patrocinio par~ Ba- Desejo a V. Ex. cordidmente, vigorosa 
gagem. , s3.ude e .\~licidodes, ~ sou com " mais distinc ta 

2.• Que, havendo obs)rvado que as d•Jtas da cou~idera ·;ão "estima. . 
côrte eram atrazadas, em relação 3.0 que es- C1d;'de de P11'!"0' em 25 deJulhode 1882.7 
P"''"'a-se, soube que, em vez de-da. 6cla1Je de De V. Ex. am.>go att~nto ,·en~rador e obrl· 
Uberaba. seguirem a;; oorrespondencias para gado e cr,.do. -J oaqt"m Rodngucs. de. V as-
Bag_agem, ou ·antes pela linha de S. Paulo,~- conceHas.~ . 
continua o que tenho ob•Grvado mais-'a. virem . OSn. PRESlDENrE:-Mas V. E:.:;. veja ..• 
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O St~ . SoAHt•;,;:- \'ou ji terminar; V. Ex. j , C<Jnsultada a carnaL':>, 
bem ':C (j llG estou. üz:ondo re.cla.rnaç.Õth, a ré- twa. 

decide l'ela affirm11-

spaito do l'cqu •t'Ím.entos que <'presente i e qoc 
.foram uppoovados por esta casu.. 

O Sn. PnESillEXTE: - Mus a occasÜlo nito é 
propria. 

O S!t. SoAr.Es:- V. g,__ desculpe-ma, tendo 
em visb <)UC ou não ft·Ctluonto a tribttna e que 
::t.penas tJstou J:'u.zendo rec:ln.m~\ÇÕC~ do toda a. 
_ius tiça. (Apoiados.) 

Conto V. E:t. sabe, em •·ehção aos correios 
do sul da provincb do Mínns, "-Ütn de s··•· :·e
meLtida. a cwrespondencip. para o nOL~te da 
mesma pt"O\'Íncia.. é nec·,.sario faz el-o pot• in
ter.nedio d:>. <!ÕI'te, <tt,ndo, e>t:tbelecendo-so 
um 1 pequena linha de correios de l'assos a 
Piumhy, obtem-se pcrfátunente a ligaçã ~' dos 
cot•J•eios do nor-te com os do sul, se.!Yt dis.pen~io 
nenhu!n dos coft•es publicas. 

Qual a razão, i_Jergunt<J eu, por quo o ri!rector 
geral dos corre i os não presta este pequeno set•
viça à minhn. d >shorduda provincia ! 

Apt•ovuit.o a o~casi.Jo p:~.ro. docla.rar qno estoll 
prcmpto par \ àarao wesmo Sr. director toda c 
qnalquet• informação a respeito d0ste sm·viç0 e m 
mbha províncla. Vinjoi por clla, conheço-lhe 
as direcções e m~ j ulgo ha.bili tadc ma.is ou me· 
nos p<1rn. dar e:ss:'ls inform3ç0es. 

O SR. Pu:sml"~TE:-Mns o nobt•e deputado 
tenha eru vista. que não requereu nrg•mcia. 

O Sn. SoAnF.s:- Perdã•J: tomei a pahwrn 
com pet•o!Ísslio de üm digno collega, " quem a 
<'t~maru. ha.via. conccdid) um~ ua•gcnciá de 20 
mi nutos. 

O Sn. Pn~~lDEX·u;: -llin.s, aillda assim , 
f ..... ~.o cssn. o.dYCL•tcncia a. V~ EK~ . 

O Sn. S.a.l.RES:- Pais bom, vou ter mina•·· 
V. Ex. 6 muito rigot(HJo paPa com o~ n.rnlgos ~ 
qlut.nto mais amig), mnis rigoroso V. Ex. e. 

O Sn.. ANDRAl>l'l FJGUElllA : ~Essr> deve sct• 
a rt!gTi.l. Si o govel"no fo::se r:igoJ·oso com a 
nlaiori:l, as· causas não·I~~varia.m·o c_aminho CJUO 
vão. 

O Sn.. F. Dl!.LJs,\li.Io; -E11 profei-ia quo a 
rnaiot•ia fosgJ rigo1·osa com o govorno. 

(H« oue.·os ararias.) 

O Sa. St:a.\RE~ : -Maioria. 0:1 nlinol'in., eu 
nada tenho qn • ver c:om isto ; bthO•ntO. OC" 
cupado na camam cios Srs. depnc~dos quasi 
sempre de a..sumptos de c~~omcter neutro. 

Desde ~ue V. Ex., Sr. presideale, exige 
q ne eu ponha termo ás miubns humildes con
siderações. dou-as por terminarbs. (Mui/o 
bem.) 

Consultndn ~ c.~mara $Oh~e a dispen>a pe
dida pelo Sr. Rodrigues Peixoto. do membro 
dn commi<são do orçamento, resolve pela ncgn• 
tivn. 

o Sn. Pm~s IU.EN'l'H o~t :l }Jala.\'1':\ :tO Si·. R~t
tisbO!l;] , mas obset•va a S. E:s:. que., si '''tn de 
fundo.menlat• !llg"Ulll pt•ojecto, UCV<J rC·JUet~Gr 

u.rgeneia. 
o SR. lkn~BO!<A requer urgencia r 01' 15 

minutos par~· rund·unent:tr UJn projecto . 

O Sr. Ratisl:>oun:- Entre as rn!l
tel'ia.s do\<h's para a di:i ·~ussã.o exi&tc u1n pro
jecto fll"(~ speito de t r;lnspo\'I.Gs .de esC-rn\·os de 
pro\TÍ nci:t a. pl'ovin~ ia. 

Em P disc~ssão eu me O[>puz a esse prejecto, 
Hão d··scouhceemJo, onLL·~t:.nnt.o~ que. o seu ob
jaclo é do muita iu:.portancia. e nio pócle debm.r 
de ser at\Qndido pelo corpo le,::islativo. 

exata, porém, que a SUl\ dÍSCUS,itO tem sido 
tlcmwada. Outr0s assumptos a prejudicaram. 

E como, Sr. pr•,sidente, tenho algumas idéas 
sob1·e o a~sun1pt)~julgo do meu deve!" a.nt-icipal
os no [•rojccta,quc vau offere,•er á considuração 
da camo.ra. ll'~dindo aos meus honNdos cal
lega .. que! sro julgaram digno de attenção. o 
és.tudem, o êménd0m,corriju.m-o c- o tornem me
lil:Jr. Po.rece-me que, mais ou menos, conci
liei a idéa do nobre deputado peb provin~ia. 
do lUo Gr:~.ud·~ elo Sul com as aspirações ger~es, 
isto é, con'oilici o dü·oito de pl·apt·iedade com 
a~ condir;ões aettl~es do elemento servil entre 
nOs. 
Pas~arei a lar o pr<>jGcto e fundamental-o-ei 

arti:;o por artigo .. 

O ~rt. i• diz (!ê): 

• Fica prohibido o commcrdo de escravos 
em todo o lmperio, assim como a venda e tran
s portG dos masmns de pl'Ovincia. tt provincb. 

« E ntead:J-se para este commercio a compra 
de oscrwos pr.ra serem l"evendidos. » 
N~~s~0 art. "1° vê:.~ c~una.ra l jUC fica ab.soluta

m•!!Lto prohibido em todo o lmperio este com
mercio, q_uQ tem sido tilo condemnado pela 
consciencta. do p:'l.izt consciencia c1ue SG tem 
rev ·la1o nas div~rsas assembléas provinciaes, 
pelos impostos onet·oso~ lançados 'obra a venda 
dr~ escl'avos de pro,;in('.la a. provincia. 

Sirvo-tue da e"pt•essão consagrada no nosso 
direito, definindo o qne e-cocnmercio de es
or~vos. Eu não podja compJ•ehender aqui a 
<[lla l'd"d' daquelle que sa entrOJl"o. a este e~rn..; 
tnc,·cio, porque deve·s~ banir i~tteiramente a 
idê" de comrocrci:.r eo1n escravos, a. idéa de 
vcndedol' do cscl'avos ; não o devemos con
sidera•· coma <ligno de figurar na classe dos 
q_uc sa: otút•eg-am i proüssio commer~ial .. Por 
isso não en1prcgo c"presoão ~lgumn quahfica
l.ivn. neste sentido. 

Poço :.inda"' attenção d" caroara pa1·a as c>:· 
ccpç.ões· que cons<.~-gro em diver.~os paragraphos 
•lo o.rt. 1° (lf!j: 

« § 1.> E~ta lei não cJmprehende os escravos 
q_ 11e fat·am het•do.dos na forma de nossa legis
!açõ:o; os adquiridos por compra judicial, si o 
compra-lo;- fú,· c l<equent.e ; por adjndícação ou 
remissão em ~x:ec•Jções.judiciae~, bem como 
em pat·tilha proveniente da inventario ; os 
ho.vi los por doação in solutunt de penhor ou 
hypothaca existentes um nnno a.nl~s dC~. publi
c ~j,~i'lo Ue.stu lei st~l'IA n. t•CÍO!'IUO. ou sulJstitu.ição 
(!,~ ~ontr.'ltos illonticos, a.n.~~riorm11nte cele
\m•d<>~, um·• vez que n J•eforrna e substituição 
~,, dcm entre a i mesmas p~rtes, QU seus her
deiros. • 
· E' f~dl de comprehcndcr y_ue legisla.ndo--so 
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~obre esta •uooumpto, não se póde deixar de res
p~ilar o direito de propriédade, como exista 
aclualmente. 

Nós $abomos que isoladamente o escravo hoje 
representa. um Yalor q,uc se va.e depreciando to
dos os dias, pelas contlngencias a qua está ex
posta a p ropriedade sarvil, qne alem dÍA$0 e de 
nature~a excepcional, e desde muito não devia 
ser objec.to de commercio. · . · 

M:>s, no.a proYinci:>s &grioolas o escravo ""'-" 
ligado :i. propriedane immoyeJ, o .~i b& um 
grande numero de ag-ricultores que. v~vom. 
exoncr~do~ de divida~. e compromissos, ha ou
_tro; que não ·estlío no mesmo caso' c que 
para obterem capilaea, 3fb> de darem desen..-ol- . 
vimento á eua. induatria e i sua lavoura, mui
tas veze~ tên1 neceSI!idade de ga..·:mtil~ com o 
imt:ilovel,- de que são coi!Sidero.dos nccessorios 
os escravo• nc~ estabelecimentos <'Sricolao. 

E' uma a,,. prineipac9 condiçõ3J de credito 
cio lavrador, a_gar.~.n tia qne ello pó<lc offereeer 
aos. &eus credores não só para obter capibes 
cewo mesmo para sald.~r div\das antQriormente 
conlrahidlll!. 

Ora, da ordem destes contrato• silo os r1ae 
menciona o l<ara.gr.~pho que acabei de l er. 

Não podio;, pois, deixar de attender a csla 
ordem d~ h1tereises legal o legitima111cnte 
eres.dos e catabcll.eéi.doo, o.ssim. coruo nlio ]>odio. 
deuar de s.ttender tambem a outt& circum
stancia. 

·Nem sempre o ~g>:ieultor póde achar-s~ em 
tão bons condíçõe! que de nm momento pau 
outro, Callecenào, não fiquem sua famili :>, ou 
. seiJII herd ei!'OII el:postos a WUt> liquidação for
..,da ; e por em razão facilitei eu neste para
gr.lpho a acquíaiçao de etcra.vcs por parte do 
conjuga sobravivouto ou do ~ow herdei ros, por
que ~"sim põde-se garantir os credores do ra.,·. 
pectivo eaeal ou dewassomlJra.r-se a pt•opriedadc 
onerada, e sal val-a. 

Aquelles que peu~&u~ >Obre estes assumplas, 
Llevem medir bem. "" resultados, as coasoquen~ 
cia.a inevit.aveis de uma. medida em absoluto. 

Faço aiudi ulllD. el:Cop~.ão (lê): 

dur.irem ; mas nesLe c~so não poderão os mes
mo<! senhore;, vendei-os no Jogar para. ondo s~ 
mudaram, senão do110i• de igus.l \empo de 
effectiva resideucilL nesse logar. • . · 

P~reeGn-m& quG o p~azo de tres annos esc lu e 
tod.n. (> idéíl. de especulação . Ninguetn expõe-~e a. 
comp~ar escravos da rlat~ desta lo i em diante, 
para revendel-os ; como ninguem qua•et•o>. 
comprai-os par3 vendei- os em outra província 
com a condiç1lo de pos>Uil-os seis an.nos para 
àepoi• dispor àello•. 

A an~Gcedencia do tres anuos me p~rece 
runilo Just~ por urna :·•tão: excluo ahsolut"· 
meate a possibilidade dll s3 fa~cr commercio '' 
respeito de escravos comprados dcpoia des~o 
período. Quc.m. threr compr9.do e; cravos nestas 
condições compr:1-os para as s1lls n~cess1d.n.
des ou para· a. lavoura, nlo teru nccessidad~ 
<le vendei-os. (Co~tti>tú<t ale~.) · 

"Are.-.2.• Veri!icada a infracçãodc qu>lqucr 
destas dispo•i ções, fic:>m sujeites á. p3na de 
mult.(L de 2:000S spbr•) cada. escrav(\ o~ venda
dores e compradores, em beneficio do fundo d~ 
emaucipação, conforme process~ summarissimo 
declara.do no regulament~, que o go\'erno ·e 
autorizado ~ expedir p>ra execução desta lei. 
· ,. Art. Ficam revogadas <lS loi~ provinciaes, 
que impnzerom · sobre avérbaçõca no registro 
servil, e mais disposições ~m contrario . 

« Sal;>. das sessões, 4 de Setembro de f882. 
- L. Ratisbona, » 

Esta <lispusiç~o me parece cor•·espo:del" uu 
sentimanto manifestado em: toda o. parte. E no 
artigo uHimo dou eu a razão ca;>i lal dello: . 

<1. Art._ . Fi~amrevogad3s as leis provinciaes 
que ím;mzerem sobro. ayerbações no registro 
s~rvil, Õ m>is dispOsições em éontrario. " 

A c:uuara sabe que muitas p.ssembléas pl'O
yinciaes, no intuito de acabarem com o com~ 
mercio de escravos, lançaram impostos onero
sissiinos sabre a entrada de escravos M& pro
víncias. 

o tim dessas gs~embléas rrovillciaes,elevl ndo 
"o imposl.o, foi sem duvida prohibir ausoluta
ment.e tal comroercio : m~~os a camar ~ sabe 

"§ 2.• Exce.ptns.w-ee igualmente o~ escravos IMul,-;m que, por mais louvavel que tenha ~id'> 
que, no caso de mndln<,n ou em Yiagem, forem 0 desejo das assembléas provinciaes ~ue aasim 
conduzidos por seus llonhores, uma ver. 11.ue têm legislado, é forçoso confessar que ellas não 
este$ proYem pos$U.ll-()t; por qualquer doa lDGIOS tinham nem t~m compet•uci~ p9.l":l legulal' 
indicados no po.r~srapbo anteeedent&, o cslej~m . iiObre 0 estado das pessoas nem sobre a pro-
m1triculados ou ~>verbados conforme as leis c pried~de. · 
regulamentos em v.igor "; mas não Pod.erão ser o· a c to chs aa.sembleas pro,•inciaeo á ~""' 
vendidoS lieniiO depois ela rocdança para provin- usurpação de poder. Não só ellas nlio po<:lls.m 
cia ostr8oilh.e. MCOl'l"iclos ll"c• enncu · " impor sobre a materia de um modo tão vexa~ 
• A razio de!te" providencia: é cl nL•sima; torio, como, om seg-.crndo lGpr, não têm cbm-

- :põrqúG valeria. a pln« ~ um herdeiro requerer a p~toncia p~ra i sso. Só 0 poder Jegialath·o geral 
aàjudicnçlo de tod ~" os escravos, CJm o fim de tem essa faculdade_ 
yagar uma divid:< do ca~:1l, ou p:u-a ir · irnme- Fundamentado nssim 0 project.o com ~atas 
dill.tamento revendêl~os om outr:. perte . !ig1!irM consideraçõe•. eu creio servir :~~s 

As· e:s.~cuçõet e os in.-entarios oll'ereccriam intuitos do meu nobre nmi~o deputndo pelo Rto 
mmb.1 vezes occasiio à . cspecul.a.ção de obte- Grnnde do Sul 0, como diliSo, 0 mou fun ó offe
rem-ao escravos por bom preço par~ serem recer 0 projo.cto à considera.C)io da eamara para 
vendidos com lucro. que seja. emendlldo pela cam~ra. 

Est1bcleço aind~ outl"l\ exeepção (lê): Consagrei ~5tM disposições niio só pal'a g:~.-
« § Outrosim: gozam do me~mo f&vor os rantir os contt·a.tos aclll!l.os como mesmo a sor te 

senhores que dc!i!e trl\1!.1\llMs da do.~.& dcst.-,.lei da• fs.milbs- . 
provem ~rtencerem-lhes, J!or escr!-P~ura.. pullli- 1 l:e~ ;u; J!rovidenciD.!I tomada.' . ~elo projecto, 
ca, matrtc"lila e :werba~ltc, os escratoS q'.le c on- poderia acontecer qne >ltila mmJlta, de O"lll mo~ 
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monlo para outro, ~mo fallecimenlo da cabe~:. 
do c:>S:>l, fasse lançada n:.. mi;;cría, porguc a 
propricda.d<> immovcl oó le;ll ur.> grande valor 
por causa do tl':l.balho escravo. 

P eço a V. Ex. q11o dê p~ra. ordem do dio. esta 
Jll'Ojeclo com o do meu nobre amigo depula.do 
pdo Rio Graaàe elo Sul, porque poderão a mbos 
•ar conjunt:uncnte diocutido. e, conhccid~ 
como està. a. idéo. deeto projec~ . não b.n incon· 
veniente o.I.;um em que se formulem etnendas 
na 2• discussão. o qne ou quero e apresent1r 
com :l.nt~cedencia o meu pcn samenlo, s~m quo 
tod~via dei~e J e declarar quo :J.ccito tods. e 
qualquet· correc~iio que · defin~ e atHnja 0 fim 
qu~ tenho em vista.. Não me sonta?Gi, porém, 
sem pedit· a Y. E:r. quo dê ig ualmente p:..r:.. 
o:d~m do_dia o proj 'ct•> oobro o:..ceuçõca . Con
n rta. lllm to que este proJectc passasse conjun
ta:nente comes~~ idéa,que é o sea complemento, 
fellas :..s precisas XllOdificações. !!:" preciso, 30 
m enos, · que esta ~esslo .1c.>l>e f.lZendo lllgam& 
cousa d J organico, deixando alguma lei do 
alcance e de verdadeiro interesse pl ra. o pa.iz. 
(Muito bem; muito bem.) 

V~m. á mesa o seguinte projeclo. qu·; é re
metlldo :i. eommissào de j usti~a ciYil : 

l\. 281.- 1882 

Prohib 't.to do commo~oio de osor"a~os •m toda 
o l •nperio e da venda dos mesmos depl'o
-uincia. a. p>·ovincia 

Art. i.• Fica -prohibido o commo:cio de. Gs
. cravos oro todo o Irnperio, llSSim como a venda. o 
transporte d~· mesmos de pro'Vincio. a província. 

§ Entende-se por este commercio a 
compra de escravos para sel'Gm revendidos. 

§ Est..\ ld não corcpNhe nde os ~;cra.vos 
r1ue forero. herd,.J.os nll fõrm~ do nosSJl legls 
!ação; os :>.dquili.do• por compra judlcial, ai 
o ~mpl'ador fôr e:roquento; por adjudicação 
ou. remissão em e:~:ecnçlles judici~es. bem conio 
em partilha pro·.-enienta de inventario ; os ha
"idos por doação in solutum de penhor ou hy· 
pothoclt oxistentes um anno antes d1. publi~ 
cação dcs~ lei, sa.lva a refQt'rua ou substi~uição 
de contr:ltos identicos, anteriormente celebra.· 
dos, nllla vez que a reforma e subs~ituiç.ão se 
dem ontrc as mesmas p:>.rtcs, ou sous her-
deiros. . 

§ Exceptua.m-s9 igualmente os escravos, 
que, n o ·caso de mudauç:. ou em viagem forem 
conduzidos por seus 5ellàoree, uma. l·ez que 
&stes p~ovem pos~uit-cs IJOr qualquer do• meios 
indicados no . para.grapho ~>ntecedento, e estl
jam matriccilados ou averbados conforme a s leia 
e re.~ulà.mentos ern vigor; mas não poderão ser 
vendido• seniio depoia dll mudnnça. para pro
vinei:.. estranha. decorridos tros annos. · 

§ Outrosim : goz;.m do mesmo r .. vor os 
senhoras que desde tr~s nnnos da data des~a. lei 
provem fBrtencsre:n-lhe, por eaeriptura. pu
blica., matricula e o.verbação os escravos que 
conquzirem ; m11s nesle cn'o não podorão os 

mesmos senhores vendei-os uo Jog-Ar para onde 
se mudaren1 senão d•!pois de igual tempo de 
efrc-ctiva r osidooci:> ncss•! Jogar. 

Art_ V erifieada a infro.cção do q ualq u;;r 
destas diSpD8lÇOOS, ncam ! UjeitoS Ó. pena de 
multa de 2 :000$ sobro -cada escro.vo, os vende
llvrlls o compradores, em beneficio do fundo 
do cmllncipoção, conforme proccsoo su•nmaris
simo declarado no regulamento. que o governo 
ê autorizado a. oxpedil· par.1 o. e"tecução desb. 
lei. 

.Art. Ficam rcvo;,.,.dlSas leis proviuciaes, 
que impuerem sobre a\·erooções no registro 
S' rvil e mais disposições em contmrio. 

Sala das sesoõos. 4 de Setemhro <1e 1882.
L . Ratitllalla . 

OltDEM DO DI A. 

éon ti nua~ da. 3" discussão do proj ecto 
n. 42, estr3do. do forro do Timbó. 

O S>.·. J . Penido eo·meç~, obso•·
v~ndo que, por mlior que sej:o. o respeilo que 
vote aos sig-no.ta.rios de.stc proj~cto 'não pó:le 
dar-lhe a su~t aC!l~tiescencia. 

Este projectc .. ugmanta .. inda, si ó possivel, 
,. affi.icção ~>:> affi.ieto, que é o thesouro nacion•I. 
(N<io apoiados.) 

O thesouro nacional c~rrega h:t bons 24 an
nos com a gar.,ntia de juros á. estrada de ferro 
da Bahia (!. Alagoinhas a a importa.ncia de 
16.200:000$000. 

Or:t; além !lo ter ·cal't'Cgado com est3 garan
tia. tela.!, sem ter tido um refrigcrio, "inda vem 
a eo:nmissão nugmentar mo.is 3.000:000$ par.• 
se cr.nstruir um re.mgl denominado do Timbõ . 
l';sto umal quo dizem vai sen'ir a terrenos 
muito prouuctl\'os ·não póde dar mais de 4 "Í•· 
E:stos 4 •;. tobro umg. gar~n tio. de 3.000:000$ 
por 30 anl\03 f .. zem C'J;n ~quo O lj'OVerno t&llba 
<lo pagar c~rc .. de 5.400:000~ alerc dos 27.000 
<le gar•anti:t <los j (i.000;000$quojri tom pago . 

O Sa. Pl\J!:i!Dll'NTJ:: - 0 nobro doput.ado vojo. 
que o que esl.á &m disens.sã.o é o roquerimellto. 
p~orn quo o "prejceto volte á commis~!lo com a.• 
emenda•. 

O Sn. J. Pzsmo obaerva. que o rectuerimentc 
nilo devo pas1a~ nem o pTojecto, porctue est~ 
ramal só :>.J>roveit~ ao i~gl~t (lido apoia~os); 
é contra os inlereSIICS da Bah>a. o do lmper1o. 

Repete: <Í UIU faror MS ingfe1.es, f'Ol"JUe si O 
rendimento da. ostr.l.da aug:nen tar a in1a o be
neficio será para o ing let. 

Em s~is-annos como so sabe, mn s~ia annoa o 
gov~rno tem de toma>· conta da estrada ; e por 
uma. dausula qo contrato· ha de inrlemnizar a • 
companb.ia com a. média do r endimento do ult'!
mo quinquennio. Ora, tendo sido o rendimento 
'daq uolla eetrad<> zero, quando chegar aõ fi.!ll do 
quinquonnio o governo n:>da tem tle JlA8"1'r: Além 
disto. o decreto n. 5561 de 28 dQ Feyere:ro de 
1874, que approvou o r~gulamcnto p;>ra as es
tradas de ferro, determina que para as con
cessões as estr:uias. con•ideramcse geraea ou 
provineiaes ; pelo art. 2' § 2• o ramal de· Tim-• 
bó pertence à l'rovineia concGdel-o c eue~l-o. 
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11;u, .;, poh, da compe~ncia do governo ger;~.l 
gar:ontir mais este capi tal. . . 

Os inglezos s~o s~mpre os m~1s íehzes nes
te• negocias. e as est:·ada~ de f~rro g11e. aHes 
têm construido sã.o aa mam car:.l!ll j ha.Ja. v1ata. o 
quo succedeu com o co ri trato P !'ico pe~o q u:>.l 
se pagou 500:000$ por cada l egul, daqm pa~"' 
Bel em. Ü$ mglezes têm o costume de g!LI'!l.Dllr 
sempre m~i• eo.pit•l do que o.qudlo de que pre
cisam, como fizeram com ~ estrad:>. de ferro da 
Bahia a Ala"'oinhas; garantiram i6 mil contos 
quando não precisavam mais de iO mil. 

Ora, estnndo o orador· convencido de qu~ 
este inglez jã. \elll recebido elo Estado qu"~' 
o dobro do capital; pot•que j:i recebeu 27 mll 
eontos, entende que não se lhe de'l'o augmenhr 
mais o rendimento, com o que nada lucra_ o 
paiz. Vela tanto peloa interesses d~ Bahia 
como pelos do paiz inteiro, c julga. que esta pro
jecto é prejudicial dos interesses daq11ella. pro
víncia; entende que, si quizercnl fazer esta 
estrada, prefere que ella s ·ja fetta pelo go
•erno gero.l , porqu~ o governo, t.endo de '?~ar 
conta da outra estrada, melhnrava ~• condtçoes 
desta; mas fazer melhot•atnentos parn. o inglez, 
isso é que nlio quer. 

São estas as ra2õilS por que vota contr<> o 
prujec:to; e quanto ao requ~rlmento de adia
mento vota. por elle. 

o Sr. T a 1.•quini o de Souza: 
Direi apenaa algnroas pa.lavt·as, no intuito de 
apoiar o requerimento que se discute. 

As constderações fe1t_as pelo n~br~ deputndo 
pelo i• clistricto da m>nha provmc1~ !lào 1.00 
jus\as e procedentes, que mo dis pensariara. de 
via- i t1•ibana., si a.. 9llG mG não couv1dt\'!SG a 
contradib oppo•tn pelo nobre deputado pela 
província da Parahyba. 

Decbro, senhores, que ~ou intenso a tu~o 
quanto pódc despertar t•h·ahdadeo entro as d•
ver"'s províncias do Impcrio, as q~<lC3 ou .d 1-
sejo ver QempPe na maror ~at•montà, e~tr~ll•: 
mente unidas. porque da unuto das provmc tas e 
que b.a de reauli.><r a maior força d" naç!io. 

Não eootumo diotinguir entr9 o norte e o oul 
do Br .. zil ; nem sei onde começa este nem 
onde 11.caba aq,uelle; o que. tenho sempre ~iante 
de minhas vtst&S sl!:o os mteres~~&a do patz ; o. 
•ó co.,b.eço o extremo sul c o extremo noree do 
lmperio para distinguir os bra~ileiros <hq uelles 
que o niio são, que nlro pertencem á nossa com-
mnnh~o politica. · · 

Nio levo, porém, o meu'de,ejo de manter .. 
harmoni3. da.s provi ncias ao ponto de_ sacr ifie:.r 
os interesses daqueUa _que tenho a horu·:; de 
ropresentar nestn casa, mteresscs que ficnrtam 
muito coropromettidos, si fosse appronda. a 

· • eatenda offere~idt\ o o projecto q'Uo te discute, c. 
cuja remessa :i r especLi'l'a commisoão .foi ; cq ae
rida pelo nobre >icp~>t:l.do pelo 1• dlStrlcto da. 
minlia provinc!a. 

Trata.-ae, senhores, da construcção de uroa 
estrada ce ferro, para a qual .se pede uma ga~ 
ran~ia de juros de 5 •/0 , correspondenle ao ea
pitnl de 12.600:000$000. 

• 0 Sa. MAN1!EL CAl\ LOS : - lsto é O maximo; 
a fi:uçlo do capit&l depende ainda de estudos. 

O !';n. TAaQUrNlO Dll: Souu : - Ja vê, poio, 
a. caronra que trata.-sc de um objecto de g-ronde 
import~nci.•, .e a respei~ do qual temos '?e~a
sidade de OUVIr !1. COIUll!lSsáo de COllllllêPClO, Ul
duetria o a rtes, t\fi.m d• quo poo01mos d~r um 
voto consciencio•o. rejeihndo o.u approvando ~ 
emend:t. 

Tral!l.-sc, alem disso, de •tnll>. eslrnda de ferro 
quo devo fica.r encrava.da no centro de dua• pru
vinciM, n. Parahyba o o Rio Grande do Norte, 
sem que tenha, por conseqneMia, um por to de 
mar, por onde possam ser focil e pt·omt•t:l.mente 
esportados os productos que transitarem pels. 
me~ma estrada.. 

O nobre deputado pelo 4• districto da Para
hyl>a fallou-nos na b~hia da Tr.dção ; m:>s, Sr. 
presid~nte, como eu dtsse em o.part.e, qu~uao 
Ot'l!.Y:i. o nobre autor ào re~ueriznento qu.e se dis-
cute, o porto daque11~ bahia é eomplet.a.roeotc 
desabrig-ado e por isso não s2 pt•esta facllcnonle 
ao embat•q ue, n ·m ao degcmb trq ue . 

Poderia aill(h\ aquell<J nobre .deputado ap
pellur paro. o barl':l do Mama.ngu>pe, à qual 
te.rnbe," se dâ :. denominação de porto de Co
quGirinhos ; mas este porto é tal'l'ez ainda de 
mais diffieil accesso., sendo quo conservo dello 
bem t•iste rccord•çiio. 

Em .uma viagem que fi1. do Rio Gmnde do 
Norte pa.ra PerW>rnhnco, sendo íot•gado ~or umo. 
tormentcl n cnlrar naquelle porto, ao sah1r delle 
qu .. oi naufraguei, n~o ouslant e viajae ern bar
C-l-Çil., 

Accre.~ce, Sr. presiden t1, ·que ~ bahia. da 
Traição fie.>. a al:;umas l ego as do ponlo terminal 
da estrada quo se pretende constr uit· o par~ a 
qual a a pede gar.,ntin de ,jut·os. 

O Sn. PzuniDllNTE : - Eu pondero ao nobre 
<lepnt:l.do que o que est :i. emdiseils!lão é o requ~
r imont.o: 

o Sa. TARQI1t11IO 111: SouM: - Sei disso, St;, 
presidente; mas V. Ex. ha dJ convir e:11 ' lue, par:. 
discutir o requerimGnto, tenho necesstdade de 
roostràr :~. convanienci:~. que ha em ser ouvida 
a cnmmissilo res,lecliva, e neste P-mpe nho nio 
posso deixar de e:s:nminar a questão, como eston 
t,1z0ndo . 

Desejo que não vejam nas minhns palavr .. ~ 
n~nllUma mO. von l!lno para com a pro\'incia da 
Parahybn, quand~ é certo que ·por e•~ pro
víncia não me ani!ll:lm outros sentimentos que 
os d~ maior benevolencia. 

Aincia ha pouco• dbs, tratando-se da con
cessão de garantia de juros para. um ram:.1 da 
estrado de fet·ro Conde d"Eu, naquella_provmcia, 
sem outra solicitaç~o que a do interesse pu
blico, ctei o meu voto em faTOr daquella con
cessão, sentindo que a idea não fos>e approvll.da. 
po!' esta augusro camara. 

Si procedi, porêm, assim naqueHa occaeião, 
não estou disposto a concorror agors. pan. a 911~ 
pção da e mend• que eoneGJio garantia de juros 
para a construcyão de uma estrala d, ferro en.tre 
a cidarlede M •man~uap2 , n:1 Pllrahyba,e a nlla 
do Ac~•·y, no Rio Grande dQ ="orle; porque essa 
e,trnda prejudical':i. sensiv,,lmcnt.e a minha pro
víncia, de>viando os produclos de uma. boa p:trto 
della do curso n:~.tural, que devem ter para a suo. 
capital, afun de lev~l-os a provinoia estranha, 
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co100 mai~ cletidameule hei ele mos~rar, quando 
tiver de entrar no enme da em~ndo. a. que me 
r etiro. 

Limito-me·por agora. a di1.er que a. camara dos 
Srs. deputados nilo·j,ódc, nem deve,sem minu
cioso exame da commissi!O competente; votar 
garantia de juros pua. " avultado. quantia do 
!2,600:000$ par-.. se constt•uir uma estrada.cujas · 
vantagens não são conb.ecidas. (Apoiados.) 
. Entendo .ser da m:.ior' oonvenicnci~ que a 
emenda ew questão $eja e1wiada a respectivA 
co:nmisa:lo, pai'"- que esto. pos$:>. ori~nta1·-nos 
com 9 seu parecer, de n1odo que possamos tam
hem votar com pleno conhecimento de ca.usa. 

Ainda ha pouco, Sr. presldente, recelóli um lllQ· 
moriol,quc foi dis!ribuidon•)s ta casa pelo oonces
aionD.rio d» projeclada estrada. de forro de l\la
mang-uap3, e, posto que respeita mui to o direito 
do petição, çujo c:<creieio enoontJ'e neste me
lllori"l , nia pos•o deiur de chama1· a attenção 
d~ e amara, sobre u\n topico nelle contido e qne 
é l3o exlraordinario na f6rm~, quanto inaxaoto 
nas asserções. 

. Di·~ · nssi.m : 

O. Admi1-a. que se queira. comparar o. ci
dade de No.tal, à importancia material d3qu~lla 
cidad,e populosa e grande (Mamn:Dg'u~po) e d2 

.uma vida commercio.l extraordinal'ia, tanto que 
.os >~<pores da companb.ia Peraambucana e 
grande num~ro de navios de pequena cabot·1gem 
vão ter alli sempre p:>rll levr.r generos de C:t•. 
portação e conduúr genel'Oi do paiz, oo qu~es, 
a.peza.r de serem innumuros, e~tilG scmp!'O cheios 
de g-eneros, tanto que existe alli uma repar
tiçlo do rendas e de arrecadação: » 

C1•eio, Sr. prcs!dcnte, niío ter ncccsaidB<lc de 
moat!'llor à camara qne sllo completam~nto in
euc~as .ns asserções contid 1S no topico do me. 
mori:ú que ace.bo de ler. 

A cicll.de de Mamanguapo foi nte certo témpo 
urna cioia~• que l'MCd" crescer e prosp,1I'al' ; 
bojo, porém, est:i um pouco om decadencia . • . 

O Sa. C.lRXEmo n.< Cu,;aA: - E'· um muni· 
cipio importr.ntc da previne ia. 

O Sn. TARQUr~ro n! Soou :- •.. c ~1o pódc 
de modo nlgum ser compal'lldo. à da c:1pit>•l 
da minha pra'fincia, que , si 11ão tem a P''e
t~nção de ser uma grànde cid~de , é em t 'do o 
caso l1- capital de uma província, o ccn tro da 
vidn. official della, a séde de muitas repartições, 
e. rcsideact(l. das primei1·as auto~idad~s, com 
uina grande e belh esta~ da estrad.~ de ferro, 
que funcciona diariamente e com um oom
merJio. m:xíto regular. 

Não me consta qu ~ ;i. cidade de 1\:hmo.uguape 
affiua ea~e g1•ande numero do v~<pores e n~tvio> . 
de pe:1uena cabotagem, de qu.) falla este me
morial. 

O Sa. BizEaiu CAVALCANTr ·:-BarcaçlS. 

O Sa. MAN:OEL C.\llLOS :- Entram vapores. 
O SB.. T.u~QUtmo n1: Sou:u :- Pelas consid&-

rações qne acabo de fazer ~ qne não e.longarei 
par& não demora•· mais a vo1açib do rJqneri
mento que se discut~ , n em & do projecto que a 
elle !9 p1·ende, . vou concluir, ce~to de que a ca
mara. dos Srs .deputados não oon~entira em que 

v . rv.-46 · 

soja vot.a.d" UID:l. emenda tio irupottante, sem 
que pela commiss§o competente lhe sejam mi
nistradas iníorm:~.ções completas e detalh1das. 

Voto, pois, pelo reqaerimento.. · 
Não havendo mais quem peça a palavra, é 

onc6rrad,.. a diacu2aão do l'G<l UGI·Ünento do 
.Sr. Ber.erra Cavdca.nti. 

E' approvndo o raqrre~imcnto, bem como o 
additivo do Sr. Felicio dos S •nt)s. 
Contin~"- a dlscu>são do projecto . 

O Sr. Andrade Figu.eira diz 
<rue o alvitre que o nobre d~pnto.do, membro 
da ,commissão .. de inc!ustria e ~rte5, ac~ba de 
propor par~ qu& ao emendas offorz eidns a este 
pro.Jedo sejau1 cnviad~s ã commissão de obras, 
devia co:nprehender o me1mo projoc to primi
tivo. 

C<>ru effcito trata- so da ooru;trucção de u lll9. 
li nha ferrea a respeito da qual a commisslío dG 
obl'l!.s é a Jt•ais competente des.ta casa par:~. in
terpor parecer. 

Uma vez, l'Orém, quo o s.·. prosidontc uíio 
comp,·eh end~u o pt•ojecto p t• imi~i vo. naturJl
mente l'Ot' jnigal-o estudado , o orador to!'ã. '\ 
honr..L a:, con"til\U~r a oocupar " <lltençuo da 
camara coro as objecçõ~s 'lue o estudo <1.. ma
teria suggeriu-lhe. 

& d~ o Sr. presidente roeorj a,..se dG que n3 
2• discuas!i.o deste · p:'Ojecto teve o orador a 
honl'a de ilnpugnal-o pm· val'ios fundamcn tos. 
O primeiro <[llG nproson\ou foi que ;o t rata.rb. 
de um um~l que p:~rti~ de uma estação da 
linha. ferrca. d<t · ·llahia ao Joaseiro para um 
ponto da mesmn província em uma extensão de 
C'rca. C. e f ()O kilomeLros, e que todM as provin
cias do I mporio tà:n feito s.acrificios para con 
e:tr\lir ta.Ql:lGS convergcn"tes ás \'bs ferrêas 
constrnidas om seu territorio. 

Assim, tendo citado oxemplos das províncias 
de S. Paulo, Minas e Rio do Janeiro, ent~nde 
que á d~ Bahia incwnbia construir ea te ramal,. 
que percorre territorio exclusivamente seu, e 
que segundo os astudO$ feitos rle~·o ser em 
coadiÇÕé& favoravois aos capit.,es e :11pregad ;s 
na sua construcç:Io. 

Posteriormente soube qns com effeito existe 
uma lei pt·ovinci~ldn assemblca leg-islatiya da 
Bahia, autoriznmlo s:wan tia de juros para o 
c:o.pitnl neMs~ario á cons~rucção dosb linha, o 
quG don9t~ que com offeito n Bnhia conside~a 
este !'amai merAmente provinci:~-i. 

Não considerou então a questão poln face p~r
quo o· nobre deputado por Mio:>• a considerou ho
j e. isto é, pelo grande dispendio que aos cofre• 
geJ·aes" tem . custado a garanti"' de jaros.com a 
construcção ·aa 1inh9. principal da c~pital a. 
Ala.goinhas. Si a tiv~sse considerado sob esta 
face é muito claro que não podel'io. votar um 
capitll.l p•r~ o pmlon[rarnento desta linha, por
que a verd~de está ninda muito aclmados dados, 
que o nobro depat..do sugge:iu á camara. 

O tronco principal da linha ingleza da Bahia 
a Alagoinh3s cu.stoa o capital de 1.000 .000 -4l; 
tem custado esta gara.n~in de 5 •/o con cedida 
pelos poderes gel'l\eS e d~ 2 °/o concodid~ pela 
pro 'fi ncia da Bahi3, rn:ui que o Estado teSl inte
gtalmente p<tgo atà hoje.uns annos l?eloo outros, 
em cerca. de UlOO:OUOS, o que eleva a sornma 
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&otal durante 2.:1 anuas, em que o &tado tem I em favor de nm:. emproza euju condiçõu tech
pago illtagralmente as duas ga.rantbs, a u~ nicas e economieas não nos eram tão perfeita
qu~ntia muito superior ao euatoda eonstrucç!o. mente conhecidas, cowo cumpria.. 

Basta at tender a. que o E stado paga ha 24 , Para l'afntar u objecções .que então teve a 
annos 7 •/o <leste cauital , o que em 24 annos honra de ponderar, levnnta.•am-so dous membros 
p1•o:!u1. cento e sessenta e t antos por cento: <lu- da commisaão da industria e artes; o primeiro, o 
r~nle os seis o.nuos ~ue úndo. restam da g&· nobre deputado pela Bahia, v'eiu tranquillisar as 
ro.nlia, o E•tado · tera de pagar ai:ada viniJl e nossas a.pprehenslloe quaniD aos eatuaos feitos . 
tantos por cen1o, o que olevarã a. garantio. elo S. Ex. acba que os estudos o. que a. companlli 
Eat-~do dur.1nte os 30 :.nnoe, na rszão de 7 '/o a procedeu · eram satisfaetorios pllra induzir o 

· 2i0 °/0 do custo da conetrueçilo; isto é, a. es- corpo legisfativo a votar a garantia pedida 
tradn de ferro custou 20:000:000$, calculando e enfende que o• &dos fornecidos pela campa
a 1.800.000 ~por esse preço, e o Est•do pag:>.rá nhia peticionaria demonstram uma renda suf-
maie de 40.000:000$ de (J"B.tO.ntãa. (lia um ftoicnte para ou.etoar o ramaL · · 

. aparte.) O or.ador lell o tratado do. eompo.nhia e a sea 
Até hoje o Est•do tem pago seguramente resp~i.to não hesit.ou ~m. formulu: o ~;Ues:uo juizo 

m~is de 2{.000~, porque tem pago sômente que Ja. o nobre ~x-mmLStro ~a. agr1cu!tura for
ao par centO e sessenl.a 6 tantos por centu, mo.a, mulon na ca~a.a a propoBlto da. let de i~3 
ai Lzer-se a conta ~a diJI'ercnça do c:.m:bio, a sobre .~nlias & estradas de ferro de provm.- . 
quantia é muito superior; lias ta attender para. Cl!S ; ISto e, d~ que·a p~va .de. rend:>. de 4 ou de 
o qlle a. e> mar,, votou este anno na flroposb de 6 /o do que se p~etend •. e f•cll ~e obtel-a para 
orçamento que se enviou ao senado. a~u<;lle l(_U > qu~1ra a.celtar; o.os1m .o nob~e ex-

A garantia da juros pa.ra ~-estrada de ferro rmmstt·o da ag r1cttltura entendeu q ue podta fa
da Bahia figura no orçamento com as seguintea z~r co :no fe":t o. .c~ncessiío da estrada de ferro da 
parcelias (~ : · Vte~orta e. ~attndade sem prova df1: ·rGnda do_3 

_ · . 4 •1•• porque essa prova era poa.slvel e íacil 
" Juros de"· •/. do c.:~ptto.l de para t<dos ~qualloa qu~ a qui2easem aceitar. 

1.800.000 1.:, ~.ão tendo " es- o orador applicará o roesmo quaato aos 
trad!.l produ~do ~enda que dado> àa companhia. da estrada de ferro de 
.deva ser aqut COJ!Siderada .. 800:010$000 s. Francisco. Nlio vê nelle3 base aegura, vi; 

D1fferenç1 de cambio.·· · · · · · ~: 802$000 apenas informaçõca pat•o.mento arbitrari>.a do 
numero de eng-enhos estabelecidos ·na região, 

970:812$000• que te!ll de eer· col'tada pela estrad~, tão arbi· 
Calculado o cambio o. 22, fortuna que talvez trarias que a propria companhia di%- calcula

não tenhamos durante o QDDO. (Continiu% a se, di%-s&, ci vot geral.- Nem er<> possivel haver 
·lêr) : uma bns' segura em que n dita companhia ÚJ'o 

mas.se os aeua cabuloa, as suas apreciações em 
vista. da carencia absoluta de dados estatísticos, 
que ba entre nó•, sobre phenomonos da pro
dneção naeioual. 

< § 33. Adiantamento da. garantio. pro,.ineial 
de 2 oJ, às estradas de ferro da Bahia. e Per
nambuco. 

4 Sobre o capitol de 1.: 1.800.000 da eat1-ada 
de fel'ro da Bahia. ao cambio 

de27............ ..... . . . . . 320:000$000 
Ao caJDbio de 'ZT d.. . ...... ... 80:000$000 
qnesomm.1dop:rodnz f.370:812$000. :. · 
· Eis o qne vai custar no anno pro:rimo a g:1~ 
rantia de juros â linha construido.· da. l'!ahia a 
Alagoinhas. . · 

N:to considera o or,.dor,porém, a quostão por 
esta face, visto que a. garantia està compro
mettida, o Estado ter~ d~ . p:lg~!-OJ. : c<>ns:dera
va-a pela promessa que se fazia ·:i eamara d.a 
9.ue o ram.U que se tratava de coutruir. ~iria 
salvar o onus do Estado, de que est~ ramal se
ria tão prJd'uctivo que não aómente iria..annul
lar a garantia novam•nte concedida com o dis
pondio do capital empregado no ramal, porém 
a.inda. ~Jara desfalcal' a e-a.rantia. do Estado pel& 
par~ tb linha principal ou do tronco. 

Considero'! a.indo. a questão pelo lado do 'con
trato que hga. o . ~verno geral á mesma 
companhia Mt snas dtver;;as phases o recordou 
â camara. g,us não poderíamos garantir o .ea
pital so!ic1t:ado por esaa em preza sem .compro
ll!ettermos d:l'eitos adquhidos e até condi~~~ 
Vltaes do contraiD ; considerou tambem que 8 
materh não se achava. llllffieientemente estu
dada paraempenh=os a garantia do Es~ao. 
aliá8 j~ comprometlido em to.ntoa dispendios, 

1\las, s tom~r os c alculos da compa.úhia pal'a 
ba.s ·~ das auu apreciaç<>es e do seu vot'J, o 
orador o recuaar1a a esse pedido, porque por 
esees calcules a producção serõ. de 6 •J0, por
tanto, não h a nece8Síd:lde de ser votada a ga
rantia para a eooalrucçio de nm ramal, que 
interessa directamente a~s eapitaes dell!!a 
co.mpanhia, já . compromettidos n:.. constrncçlo 
da linhA. priMipal. · 

· Accresce ull.la consideração juridica dedu-. 
zida do contrato, que lig& a. companhia a.o go-
verno. · 

Está e:s:preoso neBSe contrato que a comp&
nhia no càso de ter levado a s11a linha ·além 
de Ãiagoinhas,compromettia-se a fazel-o,renan
ciando desde loto a · to~a e qualquer garantia 

· por·part1. do Estado . . •· . 
Ora, si o Estado vai hoje prolongar o tronco 

princip•l em tamanha edensão, como preten
!.ler a comp.anhla :1. garantia. de j uro• pelo p: 
queno ramal de Alagoinhas ao Ti mbó, garantia 
a qiJe tinha r 3nunciado pelo seu contrato 1 

Mas nilo é esta a ullica razão por que o or~
dor nega o r.eu voto ao projecto .. . Tendo moo
trodo a. experiencia que as construcçlles ingle-
1.811 de linhas ferreaa, ·têm Jieado entra nós por 
alto preço, co~paradaa com as brarileiru, 
pat"ece que o corpo legislativo não· deve persa
ver&r no erro de confiar taca cooatruc~ões a 
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companhias inglezas. (Apoiallos .) Está com
prDya.do que, termo mCdio, a construcção in
gleza regula o dnplo do preço da cc·nstrucção 
brazileira, com os seguintes aecrescimos do 
o o. tiS : em primeiro log-ar a garantia é feita pelo 
juro ao p~r, eutretan\o qu·~ iufelúwenle ha. de
preciação do cambio quasi que constantemente, 
o que dá em resultado que, em vez de ser ess~ 
garanü~ d~ 6 ou 7 o [o, e effecti varo.ente de 8, 
9 e 10 a{,; em segando logar, o capital garan
tido como si fqsse em ouro, D introluzido no 
paiz om moeda enfraquecida por es~o.s compa
nhias, que só pel; diff,re~ça de carnbio aufe
rcm um luc•·o d> 20a 25. •f •• 

Ni>o fie• n.ioto. A; companhias ingleza.a, 
quando di.scorà~m sob1•e quslquer assumpto, 
na in lelli,g-eneia dos seus contr 'tos, são muito 
faceis em invocar o braço secular do SlU go
verno para faztu presSão e decidir as questõ{H 
que têm c.oro. o nosso go,terno- e atê com os 
nossos patr1cios. A nosS& diplom:>cia t~m re
gistrado mais da uma questão desagrada.vel 
por esse motivo; 03 poderss publicas t~m sidCl 
por v~>rms· vezes ehB.m.do·s para do.~e>tplica
ção ·de á c toa d~ sua. administração local e até 
de autoridades judiciarias por am01• de recla.
ma~es de companhi<l.s estrangeiras, na execu
ção de seus contr.ltos dentro do Tmperio. 

Respondendo a um apart9 do Sr. P,•isco Pa
raízo, responde o orador que, si não h' ca pits.es 
denh'o do paiz, eeja a obra adiada até que ellêS 
app~:reça.m. A . prov incia da. Bahia. é u.ma das 
mais t"ieas do Imperio, contem em si Oi capit9.es 
nec essarios para construcçiío de uma linha tão 
curt~ e que se figura tão lucrativa, como essa. 
Será facil execu~ar allí a lei pr.wincial ja pro
mulgada, que garante o juro parn tal emproza; 
mas, si isto n:<o fór po~s"i-vel, a illustre depu
l~çiio ba.hiana deve rreferir demorar por algllDs 
annos ~ construcção do ramal em questão, a 
f;:ntregar essa. pro~'incia mais do que G.l!ltá. a. UDl.J. 
companhia estrangeira~ 

Depois cumpre notar. que não silo só os eapi
. taes estrangeiros que tem concorrido para a 
construeç>1o do noss>s linhas f•,rreas ; polo 
eont~a.rio, ó.pazar de termos ha poucos annoa 
inici:uio o aystema. d:t eonstrucçíio dcslia• linbns 
com capitaes mcionaes, já •Jst:i. verificado q u~ 
os clpitaes cs~r~ngeiros nellas empreg-ados es
tão hoje em pareello. muito insig'nificaute re
lativamente aos nacionaes. 

Disto resulta mais uma vantagem : fazer 
com que os capitaea nacioll.!les, em. vez de, 
pela tiescontiançt, procurarom o ~rivilegio da! 
apolices:, · proc.ur.em este outro emprego, ist:l 
e, as em prezas de camin.b.os de ferro. Com 
a garanti:. de juro de 7 •{9 seria. mais fa.cil le

. vantar capitaeo nacionaes do ·que estrangeiros 
P""a appli~d-<>s a linho.• ferrsa•, &,com muito 
mais vantagem parn o Estado, porque, embora. 
pa.g-11e i 0 / 0 mais do que paga pelas D.polices, 
lucraria toda a ditl'erença de cambio, que está 
eternrunc:nte pagaudo lis companhias aatran
gsiras (apoiadGs); .e ao mesmo tempo era mn 
meio da immohilizar os capitaes ftuctuantes, 
que hoje emigram ào paiz. . 

Elles $C empregariam nas eonstrueç5es fer
.reas, e assim freariam no paiz, ao passo que 
co in o meio circulante depreciad9. que ·temos, 

com a tendenc.ia que hB. para a fuga dos eapitaes 
uaeiona.e$, vão fazer no estra.nge-irqo- maioref! 
sac:ri.fici:::s, g-a~.1ntindo ca.pit.a.es ~strangeiros, ao 
P?-•so que deh:amos fugir do p~iz os capitll."S na
cu>naes. 

Mao uão fica só nisto; eutende que uiio con
vem mesmo garantir 2. estrada de ferro ingleza. 
o capit~l que eU~ pe<ia pare. a coustrucçi(o do 
ramal do Timbó. ~ 

Da primeir~ vez que f•llou aventou a iléa. 
d3s relações em que este ramal vem a nenr po.ro. 
com o tronco rrincipal. constr1lido por aquella 
empreza, e o nobre deputado poo Minns, que 
procurou responder ás suas ob>arvações, ·bem 
longe de ho.vcl-as dissi.paao, ao contrario con-
firmou-as. (Apoiados.) · 

Disso S. E". que o direito do gm•srno brar.í
leiro para resgatar os ta estrada é perfeito em 
fr.ce do contrato primitlN, qne o sacrificio do 
govl:rno bra.zileiro no dia em que chegar "
época de usar da s 3U direito se1•a igual a 7.ero, 
por isso que, determinando o contráto que ser
úria pa.r~ calcular a base de resgate o rendi
ment.o de 5 annos mais rendosos d'entre o; 7 
ultimas. tendo sido mJlla a rendo. da eslrnds, a 
consequencit era que nulla tambcm devia ser 
a indemnizaçi!o a pagar. 

Deelat•n q ~o com effeito esta era a situ~ção 
jurídica do go\'erno do Bro.úl em face ~.t com
panhi~ iugleza. Dentro de 6 annos o gpverno 
brazileiro estará arm~do do direito de resgatar 
o tronco Jlrio.cipal d •quella linha, cham!!Jldo-o 
a si, sem pagat·-lhe um re>l. (Apoíado~ .) 

. E nem se pret"nda, como pareceu M nobre 
deputado por Minas, que esta solução será. 
violenta,qunndo ella é perfeitamente natural. 

O governo deste palz não teria feito o ncri
ficio de g<\rt\ntir 7 •{. du~o.nto 30 o.nnos ao co.
pital empregado naquella linha. Si a compa
nhia ing-leza tivesse procedido &onsatamentc, 
eU a teria desttl ga~ 'n\ia que no fim dos 3() an
nos montara a 210 •ia do ea.pi~'l de•pondi<lu 

·destinado Ulllll quota pa1•.t fttndo do rese1._ 
va. Bastavn. i "/•• ficando 6 aindo. n di8tribuir 
para completnr o c~pita.l e01 30 anno.s; para eom
pletal-o em muito menOIJ tempo, e portanto ra~ 
stituir o capital duas voze&, bast•wam 2 •/o a.p
plicando-ae os 5 "/o aos juros do sou c 1pito.l. 

Ora.,' na lnglaterr~ sobretudo onde a. t~u 
dos juros é de 3 ou 4 "/o. o jm•o certo dG 5 °/0 
du1·a.nte 3~ o.nnos ó um cmprogo m11gnilico para 
o capital. (Apoiados.) 

Em vez disto, porém, a companhia ·p~eferiu 
elevar o valor das BIUS aeções, as quaõs che
garam a d3.r 25 ou 26 libras sterlinas, e amda 
hoje dão um premio que não comportam, atten
dendo ·a que dentro de 6 anuas não valerão 
co usa alguma. · 

O nobre d•pntado por Minas, si não lha fa.lhB. 
a memori&, disse por essa occ.asião que acredi
tava que nenhum governo bra.zileiro a. pplicaria 
éSta lai. 

Ae~dita. que é exa.ctarnen!e o · contrario, 
suppõe que nenhum governo brazileiro terá 
coragem de pagar um real de garantia Alem 
dos 30 annos a uma empreza que nos terá. devo
rado no fim deste prazo 2i0 °/n do eapital des
Fendido, sem ter, durante tlio grande "Percurso, 
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do:;;tinado um real do :renda. para diminuir a 
gar~ntia. · 

Si a companhia perde com isto, a responsabi
lidade é cxclusivamcnto sua. (Apoiados.) O 
contrato O c~prosso, n5:o ndmittc a mono r duvida 
(apoiados), e não é singular, porque é a lei 
commum applicada. em to~os os contratos iden
ticos·. 

Nã•• >abe, portanto, de que dofe•a ·a com
panhia se s~rYirâ para fugir :l. estt~ resnl
tado. 

Para o orador ;é esta .. a solução natural: o 
governo não tlsar:i desde logo do seu direito de 
resgate, deinri que a con)panhh continue a 
gozar do privilegio que tem,. não lhe pagando, 

· porem, um real de garantia além do$'30 annos, 
chegando com ella a um acc.ürdo a. semelhante 
rospoito. 

Entende, porem, que a. concessão. do ramal. 
do Timbó vem complicar- as causas. 

Si nós hoje conc-edermos es~a garantia de 
juros a<> capito.l o.ddicion .. l, quo a companhia 
mgleza vai levantar, clh póde dizer: .isto é 
contrario ao principio da boa fé. Si vós h seis 
nunos me pagaveis gacantia de juros, e ent~n
deste' que me devíeis ainda garantit· um ca
pital addicionaL como vlndes agora corn lodo o 
rigor do direito de resga !e, quando sabeis que 
nós não tinhamos mais direito sobre o tronco, 
q11e esle dh"ita os ta v~ perlido pelo lapso de 
tempo, que e r; te dir~ito seria para nó~ aniqui
lado no fim das 30 annos ? 

Entende que em boa fé a concessão dest~ ga
rantia vem desde ja comp1•ometter o procedi
mento elo governo brazileiro, n•esmo com rela
ção ao tronco principal. 

novas c.onceseões. Si .a. companhia inglt1za não 
tivesse esperaaç.u de obter novas cone essões do 
governo, 'luanto ao resgate, o orador póde 
asseverar q ue oll.a não seria tão inepta qu2 
cmpregaaae 3.000:000$ pura gozar tros annos. 
· Quanto ào orador a nova concessão não faz 
mais do q, o e abrit• a catteira. das novas con
ce?.sões. 

Dentro em pouco tempo a companhia vit~a a 
ter todo o tronco da linha <lo Ah,hy ntó o .Too
zeiro, sondo aliás a. parte de A!agoinhas ao Joa
zeit·o con>tt•tlidaá custo. do Estado. 

Este é o ponto finnl que vê na carreira d :s 
conce~sões; e, como não deseja que e!lta. car
reira se abra, trata de fechar a porta por onde 
a tom.panhi <~. deseja entra1'. 

Si este ramal interG.!S& tão altamente :\ pro
vincio da Bo.hio., clln tom já " sua lei ~rovin
cia! ; trate do garantir-se a estã companhia, que 
alli tem j i grandes eapitaes, o jut•o necess":rio 
pat•a construir n linha. como Ulll ramal provm
cia.ll co'mo é por sua natureza. 
E~ecute a provincia ~. su?.. lei, qne já iniciou 

a idéa de considerar provincial. este ramal, e 
assim proceder.i como todos as suas irmãs, que 
têm fei lo cno1•me; sacrificios para dotatern os 
se11-s tét•ritorios de linh;;LS e rama.es conyergentes 
nos troncos principaes, e sol)re tudo lembra a 
companhia illglez~. que é obrigad~ a fazer
qualquer ramal, nsshn como a levl\= até S. 
Francisco a linlu>. pl'incipnl com renuncin c"pli
cit~ e prévia de toda. e qualquer gar,,ntia. 

Sito est's as objeeções _que aind.<t actttam 
r,m s~u espírito para conttnuar a negar o ~eu 
voto ao projecLo que se discute. 

A discussão ilc:o. a.diada veh. hora, 

SIWUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

A commisaão procurou resalvar no seu pare
cer uma e duas vezes este topico, porque, diz e 
repete, no mesmo projecto que n clnusuln 32 no 
contt·ato primitiYo. que regala o resgate, rc
ger:i. o ramal•l aerescenta depois que para este Conünunçlo da discus~!o das omend1s dos~
ramal o pr~zo do resgata começnr:\ a contar-ao nndo ao or~~mento do ministerio do imJlerio·. 
na data da sua aberturo. ao trafego. E' npprov:1.do o requerimento do Sr. llde-

1\!os a considoraçiTo c1uo o orador oppõc n1io fonso do Araujo, pedindo que so.jam discutidas 
é de ordem jut·ídica, e tl~ ordem n:orJl. Sem em globo as emendas. 
duv1ua o pt'OJecto adaptado como ost" não com- N~o hwondo quem poça a pabvru, é enc~r-
promette os direitos persistentes <lo Estado rn:l~ " discu~silo. 
oriundos do contr~Lo primitivo p~ra ros:;-M.'\1' o Prccede-so :1. vota~ilo c siio appro1·adas as se-
ramal ; m:JS o quo o or,,dor diz ô que moral- guintcs cmendns : . 
mente :J. considor::.ção do boa f c niio pódo deix:l.l' § 12. E:n vezde-7 :400$. diga-se-3:200$000. 
de ••r ·oppoata. § 14. Como na cmend~ du camara dos depu-

Si com dfcito tlentro de seis annos o capital tndos. 
da companhi t não tem de valer cousa alguma, § 15 •. Em vez de - 132:048$000, diga-se-
como poderemos hoje induzil-a a fazer esse sa- i45: 048!SOOO. 
criJlcio de 3.000:000$000 ~ De certo que não § 16. Como na emenda da. cg.mara dos depu-
podem d~íxar de ter alguma oquidade emfa.vor tados. 
della. . § 17. Em vez de-152:740$.diga-se-179:2~0$, 

Si desde já se d.ecl·•rar ·que no :fim de 30 augmentaildo-so23:700.)(augmentoproveniente. 
annos vai ser rasgado o tronco principal, o da reforma por que passou a secretar-ia da ca
orador acredito. que n companhb íngleza uoo mara. dos deputados, nos tennos da resolução 
e~;>regarà. os 3;000:000$ no ramal, porque dos de 8 de Fevereiro ultimo) e elevando-se a can
seis annos que restam 1icam-lhe a penas t~~s signa.ção para ev€ntuaes a 4:000$ e a da· secre
para gozo do ramal, e a eompanhia por amo!' taria. a 2:800$(100, 
da garailti~ de s·•io n~o flfia o aacrificlo d~ § 19. Como na emenda da camara dos depu-
l~vanhr 3.000:000$ para gozar durante tres tados. 
annos. . · ·\ § 20. Como na emenda da eamara dos depu-

A eompnnhh mui habilmente aceita tudo tados. 
qu":nto lhe. quizennos d>r, porque tud.o quanto · §22. Como na emenda da· cáma.ra dos ~epu-
obttver lhe servir:i. de argumento para aalieitar tados. . · 
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§23. Ccmon:~,proposta, supprim.idaaemenda. § 42 (que passa aser43). Como na emenda 
da cama:rà dos d~putados. da camara dos d~putados. 

§ 24. Sa.bs~itua-se a emenda da camara dos § 43. Altere-se a. numeração. 
deputados pela. sGguin te : § 44 (que passa a ser 45). Como nu emenda 

«Em vez de-214:295$, diga-sa-202:895$, d1 camara. dos deputados. 
supttrimindo-se a quantia de ii:40iJ$, para pa- § 45 (que·pass~ a ser 4ô). Em vez dc-25:640$ 
gawento a ru_a.is!quat.-o profe>sore> de líng-uas diga-se- f8:440$, oupprimidos i;:WO$ para 
e s~us substitutos, em cada uma dJJ.s facul- gr:l.tifi.cação a veterinarios. · 
dades. §§ 4o, 47, 48 e 49. Altere-se a numeração. 

§ 25. Como na proposta, supprimiola a emenda § 50 (que passa a ser 51). Dividt'-se a ''el'ba 
da camara O!!os d~putados. am dua~. assim: 

§ 26. Em vez de-316:800$, diga-lle 321:000$, §51. Soçcort•vs publicos-200: 000$000. 
augmentando-se 5:400$ de yencimentos do um §52. Melbo~amento do estado sanita.rio-
lente para a cadeira de clinica de partos e gy- 600:000$000. 
nec?log-ica, creada pelo dec!'eto n. 1387 de ~8 ::1 51 (que passa. a ser 53). Como Ra emenda 
de Abril d~ 1854, e diminuindo-• e, na fórma da c:>.m(l.rados dellUtados, menos Cjttnnto á auto
da emenda da camara dos. depatudos,n consig- l'izag1io ao govemo para mudanç~ da faculd·1de 
nação para !!Tatificar um lente da faculdade de de direito do Recife para Olindo.. 
medicina d 1 l3a.hia encarregado da organiz~çiio § 52 (quo pas,a. a se~ 54). Em vez de-
do g-~binete de physiologia. 40;000~, diga-so-20:000$000. · 

§ 'Zl: Como na emend .. da camarn dos depu- Artigo additivo. Ficam cre•dasnas- facnl-
tados. dades de medicina do lmperio as seguintes 

§ 28. Como llo emenda da carnara dos depu- cadeiras: _ 
tados. l ,• De anatomia e phvsiologia·patholog-ka. 

§ 29. Em vez de-118:549$500, diga-se- 2.• De clinica ophtaln'í.ologicl. 
102:909$500, eliminand~se a dotação dos ser- a .• De clinicao medica de adultos. 
viço< nQVamente creados e i:SOO$ peb sup- 4.• De clinica cirurgic.~ de adultos. 
pressao de um legar de conservador de gabi- 5.• ·De clínica de molestias medicas e cirur-
nete, e incluindo-se :l:OOO$para pagamento de gicas de crianças. 
tra!lSportes, nas estradas de ferro, dns alumnos ()_.• De molestius cilta.ncas c syphiliticas. 
em exercicios praticos. · 7 ." De ruole:;tias mentaes. 

§ 30, Em vez de-86:000$ diga-se 84:800$, Artigo ~dditivQ. Ficam igualmente creados 
eliwiuando-se <> q u~utia de 1:200$ para a c a- na• mesmas fac n!Uades os seguintes lo.b01·a· 
deira de legislação de minas. torios : 

§ 3i. Como na emenda da c~mara dos depu- i. • De physica. 
tados. . 2. • De botariíca. 

§ 32. Divida·se esta. verba pelo seguinte 3.• De there>pentica. 
modo: 4.n De chimieo. minem!. 

lnspectoria da instrucção primaria e secun- ·5_ • Do ehirnica organica. 
daria do município da cõrte, pessoal e m~- 6. o De lo:dcolog-i~. 
teria! da ínstruoçilo primaria-576:090$, eli~ 7. 0 De hygiene. 
min~dos da propost.\ 50:000$ pa~.\ auxilio ú~ 8. • De ph"rn>~cia. 
escola_s aormaes primarbs, biblioLhecns e mu- 9.• Da anatomi& descriptivn. 
se~s pedagog-icos das !'rOYinci:>.s. 10.• Da histolo.~ia normol o patb.ologio. 

§ 33 (accroscído .) Pessoal o matorio.l da in- H. • Do operaçõo•. 
strucçl!o ~ecunda.ria do município da cór11 12. • Dro pily•iologiu. 
432,i37$ dimino.dos 1.:600$ pedidos p:>rn olo- 13.• De cirnrgia e protll•lSO dontaria. 
var-se a gratilictçilo do medico elo internato do 14.0 E llffi nms~u an•1tomo-p:tthologico. 
imperial collegiodo Pedro ll, supprimidosdous Artigo additivo. Cada laboratorio terá um 
lagares de impectores de alumnos, nm no in- prcp:w~dor. deus ~judanto~ que sorae o.lumnos 
ternato outro no c;s;t~rnato, ~ elevados a i:SOO$. dn íaculdado o wn conscrv~dor. 
annuaes os vencimentos dos cinco restantes do . As cadeiras do c!inica terão dous assistentes 
internato. e dous internos. 

§ 33 (que passa a. ser 34). Em vriz "de- Haverá para cad~ uma das fàeuldadcs aro i8 
71:600$, diga-oe - 58;100$, eliminando-se a s-,rventes. 
quantia d6 i3:500$, para pagamento dos pro- Artigo addith·o. O pronmento das novas ca.-
fessores de 3• e 4• series. deiras·, assim· coino o da d9 clinic'a de pal'tos e 

§ 34 (qne passa. a ser 35). Como na emenda da. gvnecologia, creada pelo decreto n. i387de 
c amara dos ileputados. . 2B de Abril de 1854., bem cuwo o dos Jogares 

§§ 35 e 36. Alt're-se a numer~çio. de preparadores e internos, •er~ por concurso; 
§ 37 (aue passa a ser 38).Em vez de 60:652$500 e só depois dclle haverá direito á percepção 

diga-se "95:500$, para admissão de mais 90 me- dos vencimentos correspondentea. 
ninos dGSvalidos. Artigo Mlditivo. O· professor dJl cadeira de 

§§ 3B e 39. Altere-se a numérsção. caminhos de ferro, estrndas " pontos, da oscQla 
§ 40 (que p011sa. a $er 4f). Como na ·emenda de Ouro _Preto, percebera annualmente o orde-_ 

da camara dos depntlldos. nado de 3:200!jj e ~' l,'l'ati:ficaç:1o da i:600$, de-
§ 4i (qne pass~ a aer 4.2). Ccmo nA pro-· "endo a. referida cadeira ser provida por con

posta., supprimidn a. emenda da. cama.ra dús de- curso. No caso de não e~ a.presenta.rern. eoncur
putados. ' rentes p9der.i o governo contratar . professor 
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. para ~egel-s. pof quantia. niio excedente de 
8:000$ annuaes. . · 

Artigo aclditi vo. Cada uma das secretariae das 
faculdades de medicina terà os seguintes empre
gados: 

Um secretario, com 3:200$ de ordenado e 
1:600$ de gratifica.~io. · 

Um sub-secretario, com 2:700$ de od~nado 
e :1:600$ de gratificação. 

Dons ama.nuenoes, a i: 230$ de ordenado e 
670$ de gratificação. 

Um porteiro, com 1:300$ de orde~ado e 700$ 
de gr1tificaçio. 

Tres bedPis, a 800$ de orde.na<lo e 400$ de 
gratificação. . · 

Tres continuas; a. 660$ de ~rdenado e 340$ de 
gratificação. · 

o bibliotbecario vencera d'ora em diante 
2:100$ de ordenado e 1:100$ de gratificação ·e o 
ajudante. do bibliothecario !:600$ de ordenado 
e 800$ de gratificação. 

Artigo additivo. Fi··" o governo autot•i•o.do a 
expedir regulamento para as referidM facul· 
dades de mediei na, com o fim de eonsolid1r 
t~das as disposi~õ~a em vigor, poiendo não 
só supprimir empregos, como reduzir. venci
mentos. 

Pa.~o do senado ei:n i6 de Agosto de iS82.
Barão de Ootegipe, presidente.-AtltoO>io Oan
d;da da Cr""' Machado, :1• secretario.-BarãQ 
de~[ ama>~g,.ape, 2• secretario. 

O proj oeto aJJsim ~mandado é remettilo á 
com missão do redacção. 

Entram em discussão as emendas do senndo 
ao orç~mento da justiça. 

O Sa. ILDEFO><SO l>E Aru.uJo requer e a. 
canmra appt•ova. que s.s emendas do minist~rio 
da· ,iu"tiça sejam discutidas englobadamente. 

O Sr. Candido de Oliveira 
~sperava que o s~u nol.>r<J amigo, o Sr. minls
tro dajustiç~, tosse quem tivesse de vir á tri
bunn combater as emendas do sanado. Bom li· 
beral, como é S. Ex., e perten cendo a um f((J.• 
binate qu·,, indo buscar o programtn:L de f869, 
fe~ das franquezas provinciaes e da descentrn· 
lisação o s ou p•·incip><l e'ullenho, o pharol que 
o illumiua. na sua pa.asagem pelo podar, ~a
rec a qu l devia sal' S .. E:z:. quem viossa nega~ 
seu assenço e pedir à cam:~ra a rejeição da 
emend> do seuado, que suppdnliu o credito vo. 
tado par a ainstallação de novos termos e co
marcas. 

.A511im, S. E:.:. realizaria uma pal'te importan
tíssima d > s'u programma politico, collõcando
se com o seu prestigio ao .lado daquellGs, que 
entendem que não póde perdura.r esta. usurpa
ção constante do poder central sobre ~s attri
buições conferidas p~ lo acto addicional ás 
o.asemblóos provincbes. (Apoiadas.) 

.A questão é uma das mais importantes a agi
tar-se. 

Desde que se inaugurou a situação liberal 
proto.sb.r:noa con-tr& & contingencia em qu~ a 
cam:o.ra., sob a preas!lo do tempo e das dr
Cllllll!tancias, tem. se nsto de dar ·seu voto 
a tado q ua.n.to o sen.~do tem querido ; mas 
o orador está certo de que ni!o se póde maie 
contemp~ri.sar ; e, rejeitAndo e"Rta emenda fa-

zen do-a d~sapparecer do projecto de orçamento, 
que é por ella afeiado, fazemos vingar a boa 
doutrina, e mais do que com palavras, com 
simples enunciações de tb.eses, muitas vezes 
idéaes (apoia'dos), contribuir-•e-!l. para o presti
gio e independencia de corporações pohLicas que 
têm vinculados a si tão gnndes interesses, e nas 
quaes rapousam os elementJs indisponsa.vei• do 
progreooo e união do nosso paiz. (Apoiados.) 

Aemen:la.do >en...~do, rejeitando a medida vo
tada pela cama.ra, e negando f11ndoa para a in
sbllação de termos e com~roas creadas na E pro. 
vincias pelas leis ultimas, é não <SÓ um atten-· 
tado ~a~ principio• a... lei de i834, como offensa 
á . inderendeneia e prestigio da. camara tempe
raria. 

0 SI\. F. BELISAIUO:-E' cornctiva. 

(Ha outrcs apartes.) 
O SR. CJ.NDXDO nE OL!VEIR.I. respondendo ao 

aparte, prometi~ chegar a essa questão, e· diz 
que convem historiar a passagem da emend• no. 
ca.mara.e igualmente e:<:poz os elemen tos dJque 
se serviu a commissão do ·senado para aconse
lhar a rejeição della. 

.A proposta. do governo, de confot•midad.e com 
a lei de 1879, pedi>< :l camara um. cre<llto da 
:123 ~820$ p.lra. os n~VOS& ~er~o~ e comarcas, 
isto é, o poder execultvo, cmg1.ndo-s~ ll no~'!'~ 
.que lbG foi traç,?a na. lei .de _i~79, leJ. q~e J! e 
por si a\tont .• torl.R dos pnnet~lOB cons,ltucto. 
naes e que devi& tor sido revogada (aparte•}, 
apresentou ama \a.~ell~ dos !lOYo• termcs e co
marcos cre~das ate a occaSlão da t:roposta d!l 
Sr. conselheiro Saraiva, .Pedindo _p"a~ • esses 
termos o comarcas o credllo relatwo o.o seu 
numero, is to ó, a quanth do {23:820$. V cio a 
proposta a se1· discutida tl(l camaea dos deputa
dos e apropria commis•ãa de orçamento, exer
cendo aliâa n sna iniciatLva. pa~larneP.ta.r, tna.n
dou omendas ampliando a coll.cessão .do c•odtlo 
a outr•s co10nrcas e termos, não cogitados na. 
proposta., mas que estavam crcados po~ leis 
pt•ovinciaes conhecidas, a quo consegumte
meute •e d~via do.r ·e~ecuçio. 

EJaa e r.end11. dl>. ca.marn foi votada por todos 
nós sem reparo, il Gl:OGpçl!o apenar~ do nobt•o 
deputado polo fi• diatricto do Rio da Janeiro ... 

O Sn.. ANDRADE FJGUE!ll.l. : -Fallei em nome 
de todos. 

O Sa. CARVALHO REZENDE:- A minorio. votou 
eontra. ( Ha outros apartes.) 

O SR. CANDXDO DE OuvEIBA responde quo .a 
sua. questão. hoje é com o partido liberal, não .é 
com os nobres deputados. (Ap"rtes.) E conti
nuando, diz 'ctne assim a c amara dos deputados, 
por in termed!o da commissão da or~amento, no 
e~ercicio de aua _ iniciat.iva. parla.men~rt n.pre
sentou e votoo. um'credito supplementar ã pro
posta do governo, isto é, fez subir o pedido pa.ra. 

-o• novos termos e comarcas d9 123: 820"$ a 
181:150$ , dan'lio meios para fa.zer f~ce á.e dos
pezas ·de installação do.s novas . comarcas e 
termos, e obedecendo ao preee1to do. aeto addi
cional, que ta. a. assembléa, provincial a oobe
ra.na nni~ e el:cll!lliva para a divi5ão j udiciario. 
da pro~<!ia· 
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Foi a propo•h ao senodo ; là " ~ommis
são do orçamento interpoz seu parecer e opi
nou pela regeição da emenda da. camara., pelo 
fundamento de q o. e esta não se tinha confor
mado com a lei· de iSi'9 .. 

E~ um tal p~oc~dimento qne o. orador ro
puta o:ffensivo d~~iniciativa p~damentar, por. 
que a carn•ra dos deput•dos não tem regras 
traçadas pa.ra. o exercido do seu Qirei Lo do 
ell:lendar a proposta do go1·erno, senão na su~ 
constituição, intima no seu regimento, e não 
nunca nas leis de ordem secundaria por ella 
feitas para sm·em. e>:eclltadas pelo governo , . 

O o<·ador chama a attenç!i.? da camara. P"'"" 
o§ 2° do art.-:!• da lei de 1879 (l'J: 

"- A proposta do pooer exeellti vo, o<·çando a 
receita e fixando a despeza annual na parte 
concernente ao ministerio da jue~iç~. conterá. 
uma ve.rba com o thulo-N OYOS t6rmos e comar
cas-com o credito exigido p~b . pessoal res
pectivo e tabella.s explicativlla, nas quaes serao 
declarad•s as eom.arcas no\·amente creo.das, 
ou restabelecidas pelas assembléas provinciaoo, 
d.urante o e:>;er.cicio &nterior, c os te<'mOS que 
o go:v~rno julgar conyeniente_ prover, de juizes 
mun1c1paes ou substltutos, a1nda não compre
hendidos uo orçamento em ··ígor. > 

Conseg11intewente a lei de i879 traçou, como 
devia t~açar, no?ma• simplesmente pa~a o poder 
ell:eclltl.vo. 

Ao poder executivo na confecção d1 sua. pro
posta, 9-ue pela 1~ de i83i- é obrigado a. re
metter a ca.:nal'a no prazo legal, compete colh~r 
os dado• e infor.naçõea das diversas provincia.s, 
a respe1to da creação de novos termos e muni~ 
ci:üos ~ocorridos dentro do exercício anterior 
organizar 11ma. tab~lln, apres ·n tal-~ ao par: 
lamento o ped1r a votação dos fundos-necessa.rios. 

Pelo regimen anterior. logo qu~ a assembléa 
·provincial vota.va a creação de uma comarca, o 
poder e:tecutivo, pela verba. de justiças de i• 
instancb, trat.:tva_ de da:- pro'Vimento ao• la
gares de mag-ist,ados, nom.ea.va os jui~Js e s~ 
t4Jstallava a comarca. . . 

A lei de !879, porém, redqziu esta comuc
tenciado pod)r ellecutivo, atacando tambJm· de 
frente o principio constit~cioual da pri~ativa 
attribuição da assembléa provincis.l de legislar 
sobre a divisão judiciaria da provinci~. Por esta 
lei da 1879 o poder e>:ecutivo iiãO póde nome 1r 

. magistrados e pagar oe ordenados respectivos, 
sem QU9. h~ja. uma. r11htica especial l?a.ra M 
novos termos e comarcas: 

Era por conseq 11encia mm norma para o 
poder exceeutivQ, to1hendo-se-lhe a faculdade, a 
que tính1, na. opinião do cr~dor, todo o direito, 
y.órque era em virtude de um principio da con
atitllição, de nomear magist,·ados para as co
marcas novamente crsadas; mas esta restri:cçíio 
porventura póie-se appliear 9. camara. dôs de
putados, a ponto do senl\do ver uma ofl'enaa da. 
lei de 1879, no acto dest~ corporação que votou 
eomo emenda á propolla do governo uma aom· 
ma supplemenur, dost.inada a fazer faco á des
pe~a. com a croAQ!o de novoa l.arlllOa e comar
cas, por elk cogitados ' 

Certamente que houve uma injll8t.e. ceuaura, 
dirigida. p~lo. commi....to de orça.mento do a&-

nado à Mm9ra do., deputado•, elimin:tndo oorn 
e~te fundamento a emend~, que :~.qil.i fõr,, ven
e!d:> e votad~ e·que, si foi a.t~cada pela mlnori~~o 
conservadora, o foi pm· au.gmen ta r a despeza e 
não porque tenha o e:>raeler de· illegalido.d<l, 
que uinguem lhe p6de s.::riaraente reconhecer. 

Foi o parec~r da com missão de orçamento do 
senado posto em disc usoão ; o ministro da jus
tiça do gabiaete· d) 21 de Janeiro, com tod,. "' 
força de· SellS princípios liberaes' Oppoz-se a 
restricção cogit!.da ; mas, infelizmente essa 
restricção achou alli maioria, e hoje o orça
mento assim emendado, isto. é, co:n a reducção 
do credi to vot~do p~h camar:t· dos deputados, 
nos é devol~ido. 

E pergunta o orador a esta camara, pergunta 
M partid1liberal :·podemo• continuai' com essas . 
abdicaçõ~s oontinu~s e successivas 1 (Apoitdos 
e apartes.) 

NãJ se pódo hoje que vai abrh·~se de novo o 
debate sobre este grande .assumpto sceüar a 
emend"' do souado, porque clla é attcnta.torh 
is regalias e franquias provincia.es. 

U&r SR. DEPUTADO :- Si não se nc~itn;• a 
emenda, qual é o resultado ~ 

o SR. C.!..NDlDO Dl! 0LI1'EriU:-A fusão; e 
o unico remedio constitucional -rósponde o 
oradnr. (H a outro• apartes.) 

~[as a camara dos Srs. deputados· não pódo 
ma1s uma vez, neste magno assumpto, ·passar 
pelas forcas eaudinas e &ceitar a i!Dposição 
do senado. (Apoiadqs.) Convém que se rssta· 
b~l~çam os bons prinCiJ!ios,e mostremos parante 
o paiz e perante o p1nlldo que á maioria repre
senta, qu~ na pod~r não estão silllplesmente -os· 
homens lib~raes ; mas estão sobretudo as idêas 
liberaes, e <J.Ue a ca.mara ncllas se inspira, por 
elhs se g,na e a ellas subordina todas as 
conveniencias. (.4.poiados; muito bem.) 

Um dos primeiros meritos do acto a.ddicional 
foi a descentralização em asnun·:loojudiciarios, 
qu.1 o paiz reclamava como uma necessidade 
inberente & . sua g_rAnde extensão, a di~ersi
dade dos seus costlltnes,ts circllm.stancias e•pe
eiaes em qu6 as sua~ zonas s) l>chava.m collo
co.das, umas em ralaç!o a outras.· 

O legislador de 1834 obedeceu a um 
grande principio democratico e ao · mesmo 
tempo a uma ·aspiração nacional, creando 
es~es pequenos parlamentos provincia.os, que 
for.>m, e têm sido dlll'ante muito tempo, o laÇ(l 
da. união do lmperio, e dando-lhes competencia 
em certos assumptog, que inteream directa· 
mente á2 fracçõeg em que a naçao e dividida, 
mas que não in tereslsm i=ediat& e directa
menta ao centro1 que não dizem r-espeito aos 
grandes e dominadores ·interesses do Estado. 

Foi aasim g_ue o acto addiciona.l, coberente 
com' a. idea. ilesçentralizadora, que então preva
leceu, fez da auembléa provincial o juiz su
premo excl11sivo de todos os interesses provin
ciaes. 

O que diz respeito i lltl>gistralura de f4 in
lltanau., ã. divisio administrativa, judiciaria e 
ecelesiastics. da provincia, o q_ae diz respeito P.OS 
serviç;o~ meramenle d11o pronncia, twlo õ jul~ 
gado sober&lla o decisi VIUilOnte pelo poder pr~ 
vincial. 
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Foi a grande idéa quo prevaleceu na obra de 
1834, idéa que depois foi mutilada, adulterad~. 
e de dia em dh reduzida. 

Veiu a lei de 1840, lei reaccionaria, a qual, 
sob o .pretextü de inte~priitação, mntUou e cer
cQou a> princ.ip .. es attribuições da& assembléas 
provinciaes. (Apoiados.) Veiu depois a lei de 3 
de Dezembro de i841, tamb~m eminentemente 
reaceitlna.ria. · 

Aquelb cerceou:>- f~culdade das as~orubléas 
no que diz respeito a creação de certos empre
gai ~ esta. revogo a em massa, no seu u] tlmo ar
tigo, todas as leis provinciaes que se contra
punha.m no mecanismo por clla croado, e tÍ.l·ou 
da província a faculdade da nomeação, do pl'ovi
me uto dos juizes de prim~irll. instancia, t~ansfe
rindo-a para o imperador. 

Mas nem a lei de 184D, apezar <le s'!vage· 
mente m~ til~dor~ dao frnnq ue•a• provinciae•' 
nem a. lei de t84J, ~enccioaaria con~ra a campa· 
tencia dus respec~ivM asscmbléas de nomear 
ro.a~is~radO$ e dispor sobre o provimento delles, 
con.Jura.tam contra a man.u.~onçio· der dir·~ito 
e~clusivo ~a.s mesmas asscmbleas, de legislar 
sobra a dlVlllão administrativa, judicia.ri~ e 
ecclesiastica da previne ia. · Est~ comp~tencia 
foi semp,·e respeitada, e lorro que a assembléa 
provincial crs :t'f"n.. um t~r~o ou ..:::om:1-rC!a, o 
poder central apressava-se em ob·J.:tecer imme
diatamento à lei, dcclarav3 a comarca instal
la.da, c a provia de mag-istrado. . 

Verdado ó que ns tentntivt~.s rcacciona.rias 
não ficaram nisso ; verdade é que em i86i Ra 
cam.~ra e no senado o assumpto foi hr~aroente 
debatido : queri•-se levantar um a;temural 
con~ra a.s de,spez : & cxce~siva;s 1 d~Yidas â. creação 
multiplicada d~s termo• e com:trea.s, e propu
nha-s() qua nllo fossem proYidos os termos e 
eoma~eaa ~em que o Estado a.b1·isse ú eredito 
nece•~~rio para a dGsp,za. Mos a idéa foi 
repoHida, ruio pews libe~~e•, mas i'Glos conser
vadores ; e um dos eminente• l"Ublicistas da 
época., o Sr. Visconde dll u,·uguay, ba.teu deno
da~amente "_innovnção, demonstrando que ella, 
a vmgar, ser1~ a rovogo.çilo do § i• do ad. tO 
do Acto Addiciono.l. · 

A idó;>- c:>.hiu ~lll 18131, e, •·eprodu~ida em outro 
ant~o, amda cahm. O senado em sua rn~ioria 
le_vantou-se contra ella, de modo que no domi
nto conservador nu.ncn. se. conseguiu dar vida. 
a essa espoliação. 
C~mo ~ntas outrJs vezes, estava reservada. ao 

pa.rt1do l1beral ma1s uma ll'iste provaçiio. 
Este partido Ollbiu em 1878 e achou a le~is

la.çi~ antiga dando a·o governo toda :t co~pe
tencla de .provet com magistrados .., novas co
marcas cree.das pol~s pro~ineias. 

Usou de..oa. faculdade atá 1879. 
Em i879, porérri, a llUI.ioria l!O[Hervador:l. do 

senado entendeu de si ·pa.ra si que ero. o meio.de 
e!"b!'ra.çar o partido liberal no escercicio desse 
d1re1to d~ ,nomeai" magistrados, votar a lei que 
o.ar~dor J:' le~, e que tirou á• as~emb)ó,.s pro
~c1ae~ '!l.te1ra.mcnte a sua. cornpetencia., is.to 
e, a ma1ona consel."Vadora do senado ~eali.zon: 
e_m i879 aquelh transformação, que ella nâ:o 
tlv-e"[';\ a oor.agem. à~ fazer achando-se na poMSe 
dogonrno. 

Emba.lde levantou-sl contra esse attentado o 
ministro da jtJStiça de então, o honrado conse
lheiro Lafayette; embaldc a distinctissimo par
lamentar, o illustre conselheiro Alfonso Celso, 
ergueu-se na .camara vitalicia contra a idéa 
reacoionari&. Mais pó de a reacção partida ria; 
mais pôde o sentimento do hostilidade ao gabi
aete de 5 de Janeiro, do que as normas eons
titueionaes. de que aliá.s o partido conservador 
se diz sempre \ão adepto. A espoliação vingo a 
míi.1879. 

V oiu á ca.mara a emenda. Era depois de 9 
mezes de sessão, e quando ella estava a braços 
cama magna questãO da ·reforma eleitora.!, que 
preoccupava todos os espíritos, que dominava. 
todas as questões ; est•J assumpto não fni tra
zido ao tapete, como agora e, porque julga
va-se que não se devilt ~>mplir.a.>· a situação 
politica, fazendo cnm que ~ fusão se operasse a 
proposito dessa idéa, quando outro problema 
que er" eminentemente na~ional,a a>ptração de 
todos, por assim dizer, e~timula\"a tt todos os 
animos afim de, em torno delle, se a.gglome
rarem os esforços conjunctos. 

A idéa da eleição directa era o desejo dos 
ho•nens que se interess~m pela causa 'pu
blica, e em 187g o partido ~iheral rul.iou 
a solução desse ouLro prolilema, consen lindo 
qúe na lei do Ol'Çamento s) inoculasse esse 
pensamento tristemente reaccionario. Mas o 
partido lillcralllão podh abdicar a sull. gt-ande 
idéa, por'lue elle sabia. que nas au~s tradições 
mais glonosas nenhuma existe que tanto f,,s
cine e 1:\nlo o rec~mmende, como a. lei de 1834; 
clle sabia que é na independencia, no presti
gio, na. autonomia das assem b1éãs provineiaes 
que se fit·ma. grande parte .las suas forças de 
resistencia contra as tendençias abso?Ved01·as, 
contra os e:.<cessos dos podere• centraes. ){e
nunciou li rea.li.zação do sau pensa:mento em 
1879 por esta circumstancia., mas s~bia que a 
qu.estão tinha de se reproduzir. 

Hoje a situação do parlamento pel·müte-no> 
encarai' <le frente e cam toda a tranquHlidade o 
problema, porque não ha :r.c11huma reforma 
púmordial na tela. da discussão, nenhuma das 
casas do por lamento agita outro problcma'quo 
não seja a realização do orçnmcnto. 

Esta. é a nossa unica o e~clusiv:-. preoccupa· 
ção de•ta s~&~o; foi esse o ideal do winisterio 
Martinho C~mpos ; é esse tambem o idcnl <lo 
actual minist~rio, que infelizmen~e-apez~r da 
enumeração dv.s thesé's d) prvgramma libero.!, 
feita. com I•D.ta proficiencia pelo uobre p~esi
dente do conselho-essas tbeses ainda terão de 
ficar in ment<l depo·sitas durante muito terupo, 
por9.ue nesta s•9Siio nenhuma dellas póde tõr 
realid&de. E para. o anuo quem s:~b• o que. 
terâ de acontecer~ (Apoiados e apartes.) 

A•sim, é o orçamento a magna occupaçO:o 
de todos. E si é este o pensamento que a todos 
preoccupa, o orador acredita que o partido 
liboral por esta vez rocuBárâ o ecu voto a 
emenda do senado, que n.ão só é atlentatoria 
dos diroitos da camro·a dos deputados, como 
ate vai ferir aqu.illo que ha de mais importante, 
que mai& . in tereosa. áo as•embléas provinci~es, 
a competeneia que ellas têm de legislarem 
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suprema e exclu•ivamentc sobr0 a divisão ju
diciaria. e adminis:tro.t.i'\"a d:1. pl'ovinciA. 

A' pe,guu~" ha pouco fcih de qual o remedio 
pa.ra f.!St& r;ontinua lnv.:tsão do senado sobre as 
attribuições d"s ~s ·embléas provínciaG; e sté 
da cam~t·a tlos tleputadus-respondc o ot·o.dor 
que :tlli esta no ·~~t. ôi da constituição, que 
pormítte a fusão no caso da eon fiioto entl·c as 
duas camaras. 

Quando um projecto é julgrulo do utilidade 
publica, mas ó emendado J'Olo senado, e a• 
emendas não têm a acel:açlio da ·camara qu.,. o 
iniciot>, a constituição não julgou a questão 
decidida, e a.~rcsentou o recurso legs l da fusão, 
com a qual as c3maras unidas debate'n & 

questã07 e a roaiorü. tio~ setJ ~ representant es 
d â a decisão que em ultima instancia deve p ce
valecer. 

E' este o remedio qúe dá a constituição, 
1'emedio qu~ infelizmente não t~m $ido em
pregado muita.s vezes, pois a• eonvenien
cias que sempre pr.,dominam entre nós, 
removem o emprego deste heroico recurso, 
tudo isto em des;>re,tigio da cama r a tem parada, 
para ~mesquinbamento da legítima preponde
rancio que lhejcomp':te pela constituição c pelas 
normas repre•·mtativ.<s, no governo do paiz. 

Em lagar de ser a opinião da. caroara a ven
ce:lora, el i:nfelitmenle c em uhim ~ analysct i.l 

opinião esmagada, passando sobre ella triu m
pbshucmtc o principio u~t·egoado pelo senado. 

Assim, nas lei• de orçamento, nas leis de 
creditos, em uma. simpks propo.;ta, a caro ' ra 
vitalícia, qo:•J em ultima .analyse logiall\ soba
rana~nente, chamando para sí attribuições que 
competem exclusiva~1ente :i MBembléa geral, 
a emenda do senado ci afinal a victorio<n, e 
nes~a calllara quasi quo new as provanças 
da díscuss:io se 1 h e dá. 

Aind 1 ha. pouco t.odos viram que o orçamen· 
to do im;-erio veiu do senado acomp~nhado 
de numerosa> ~Iterações, da crea~~o de ~erviços 
novos~ Por asse Dr~n.mcnto reaL·g 1nizau-se a. 
fll.culdade de medicina, por essas emend«e o se
nado cogitou de tt·nnsfoJ·m~ões importantis
siruM, certamente muito convenientes, certa
mente muito de h .. .rmonla cQm as exigencias 
de tão magno assYmpto. 11-fas nn. ca.mara. 11em 
uma p!l.l:J.vra, nem" prop!'ia oppo5ição entendeu 

· dêVet· exam.inar .&qu ,Uas ra.d1caes alter •ções, 
e simplesmente no primeiro dia. elo del.ate as 
vozes aulori~aclo.s dos dons nobres dopnt~dos 
I>"'l? Rio de Jai1eiro se fizeram ouvir; mas a pro
posJto de quo . 

A. pt oposito simplesme:üe dos mestres da fa
r.til ia irn ~,e rial ~ 

Os outros pontos importantüsimos das modi-
1icações do senad0 foram sUenciosa e anony
maruente votados; .0 o q ue pr~vatecea ne>l& 
casa fat•am a.s idé&s,~s principios _-Q.e o .tSenldo, 
a ultima. hora~rnuitss vozes sem largos estudos, 
. . ;z introduzir no orç1mento. 

'o Sn.. CAnv,~LHO REz~l(DE :-Não apoiado : 
eom muito crit~rio. Mal do pai~, si não fosse o 
_se:oad9. 

O SR. C.<~DlDO DX ÜLI\'I!UI..I. diz quo temos 
ainda outra ex~roplo tuuiLo recente-a lei ol<'i· 
tora!.· 

v. rv.-47 

A proposta organizada pelo St•. conselheiro 
Saraivo. teve n~"Bt.a camara uma longa dl:scu!!são 
e p1·o:undas alterações~ 

Foi esta p1·op· ·sta p•ra o senado, Cl de I~ nos 
veia um proj~~cto inteit•aroente divel'so qn.c em
bora r:esp ·ita::sse 01.lguus pontos ca.rdiac:s JeUa, 
s.Her~:l-~ c tl•::Lnsformou-3. completawente. 

Votou-se n.cssn occaúão, tambem soh ease 
g-rande estimulo, que Jã vai parecendo ao ora
do:- muito capcioso,-da necessidade de tudo se 
npprovar rn.p·d~menlc. InreJizmento voiu de li 
do senado a idéa do voto uninominel para as 
ck!ições provinciaes e municipae~, e tt ca1113.ra 
sabe, pela dolorosa el<:periencía <J ue acabamos do 
t~r,quão a.narchica, quão ddeteria. fni essa. idé-a. 
aponto de faz·:r eom que as ca.martJs munici
paes não se componh~>n dos mais dignos, mas 
sim dos ruaisau.azes! (Apoiados.) 

Nesta mesma sossão outro exemplo temos do 
dirait~ e:x:clu;,;lvorque qu~ai r:.s a.l'r ·ga. o senado, 
de legislar sem c ntr~sto em todos os magnos 
assumptos, a.:;ita.dos pe.rante o parlamento. 
Veiu-nos e está ua o<·clem do dia o P''oiccto 
relo.tivo a r forma d...legi.sbção sobre pnvil gios 
industdaes. Rssa projecto do seaa.do C oln•a 
inbit•amen le cont1'.<ri" daqníllo que foi votado· 
na. camara .. 

Si em alguma p:l..i'l'EI, ~;owo o ura.Uor Lt:lVS occ a
si&:o dediz<n 1asmodifi.cações fut•:tm p.:\l":"l. melhor, 
em ou\ras fort\."' pa!'R peiot·; 'ma~ não oh.<tants 
os gr ·ndes defeitos do projecto do senado, nós 
temo< qlw votal-o, 1.orque r,·c···iarnos o ~roprego 
d 'Sse re<- urso, que deviá s.er o"t"dinnrio no rue<:a
nisr!lO padament •.r,-o recurso da fuiiião. 

?or ll.ue não. se f:tz~r dBDse recllr.:.o Um meio 
orclinar10 àc se legislar! e n:io um u:eio que .n. 
tOt}(1S n.ssusla e de que ~odos fogem espavoridos 
eomt> n.m facto ano.rmnl, como um pbe110mQno 
aiogularissimo da .,tida r'pJ·e~cnLativa? A fn
silo é um meio da r.• solver sobro idêus accidon
t&es em qu~ haja dc''acc~rdo das dua• eas:~s do 
pa.rla.m~nto, e dr:vin ser ttcn ldOiQ orJinnrio do 
govo:·no, porque c!!.. 6 apenas um elemento 
poude:•ado~· dn influencia que. ns duas c~s"" 
do parlnmentG de1·em ter um:; S1Õt·e a out1·~. 
evit.mJ.o essa. prc-çvnde:ranci~ e,;,cJusi,-a. qna os 
factos t~m consigne: do em b·.:ne:fi.ciodo ee:n:.H~o. 

Ent,•c\~nto todos 1·ecualll ante c•>~idéa, to<lu~ 
dlze.zu: aceitemos a emeuda. d!! aenado 1 po:r(tuo 
do contrario o pt·;•jecw ficaa·ã prejudicsrlo : • 
idéa príucipal. julg-ada do conveniencia public.<, 
Jiea1·~ adiada ate futuras soluções. 

Si e>taa ca ijSidera\·Ões podem prevalece r c da 
fnctl têm pl'G'il\leeido, tratando-so de assum
pLos :secundarias, quando a eUJ.anda. do 5enatlo 
aJfecta a indole de um partido em maioria na 
C:llU!l-~:. ; c1ua.ndo es')a em.Pnda. tem por fim ncn 
atlentada contr& um dogma desse partido, peio 

·qual elle trabalhou tantos annos, úzeuuo dei~ 
le D lcmm:1. ds. fiUA bã.ndoirãt entende que n~io 
ha. recuar. não ha. dous recursos : a rcjeiç~o 
da cro~nda ó uma necesüdade para a dignidade 
do partido, .ca independ 'n da da caro ara; é ne
ce:5~a.ria como m.elo de prova~ que U:io qu,!re
mos o pr;d ·r para erobairmos a nação, l.llM ~im · 
p~ra :firmormo• a nossa ps.Bsagem pot elle 
com os nossos principio• e doutrinas pt·ofes
sada:-s 110s dias dP ostrac:isul.o. 

A inu .. pon<lencitt dR< as!lemblâM prm•inci::cs 
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é um1. grande obra de.BCeat"ra.li~adota._ O acto 1 comarca~~ pÓrttlle clla.s tamb~m e:t~r:it.a.m nml\ 
a.ddíeional e o nosso padrão <le legítimo o~- faculdade constitucional muuo legü-Lmo. dentro 

· gulho. . da c ·P hera da sua acçõo, como e,;ercitn a ca-
Quando, antes da bi de 1881, per;;-untavam- mua dos depu<ados, vol;ando a. dota,,;:o do Im-

' nos qual a idéa liberal qn~ havh vingado neste\ pet·~dc~ e o subsid.o dos de~utao?s· 
paiz duro.nt? 50 annos, nós iam os bll!lcar do':- I O orador su.bo quo esta~ r:nedtdas por parta 
trodos arcluvos da geração de 1834 o .acto aa-'l do poder central tem-se or1g1na.io_por causa da 
dJciónal e o apresent&~•nmos com orgulho. ' facilidade com quo nas provinctas se cre:>m 
l'orque de facto é obr~ 1\uo se impõe o o respeito comarcas c se alteram as divisões ests.tistie,,s; 
n~cional. Pois bem.: e~s.n. lei co3rC(!3.da. (~ n.t..1- S.'\~e que o poder centrai Lem-.s~ apavorado 
eoàa. em 1840 e 184i, ahda sophísm~da e<n ante o cxce ·SÍVO incremenb que de anno par~ 
1879, n~ ~nno eorre11te, em Jlleno domínio li- o.nno vai to:nando "'verba de>linado. :i. justiça 
ber~l e sondo o p1rtido liber.li P"esi·lido p~b de i• inslancia, e conseguintemente o pode~ 
miui3terio lil.Jeral que falluudade::;centràlizaç~o central, que ti!•a o dinheinJ da bol~a. do cmüd-. 
no seu programma politíco, eslâ de novo ~moa- bointe, ellG quG distribue os imt>Osto~ pelos 
çadLJ. de .soifrer u1n novo at:tque, se v·.ngar a diver-.~os serviços publicoa'~ pód~ ã primoirA. 
emcnd~ do senaào! (Apo iadas.) vista. suppor·searmado co1n o direito de exami-

As pt•ovincb.s diJ Minas, da BahiR, de Per- no.r a maneira., por que essa de.;pezn. ó f1ita. e 
no.mbuco c out.ra.'l, n:) ex ·.rcic.io incont~.'Jl:!..\'"el c de crigi.r. se em juiz supremo da. con venienc:ia 
legitimo de um 1 at tr-ibuição conslitucional 1 da ct•ea.ção, nlío lhe d;1ndo yida~ deixando-a 
entenderam qu.e G seu tet·ritorio devi:t se: di vi- apenas no mundo do idéal, isto é, não votando 
dídG crn maior numero de c~=cas o termos de fun·los p~ra ~ despeza. 
que o existenLe ~Lé enl<Jo. PLJb1icara1u ;•s leis lufelizmente o..;.te m :W cst.ar,_ e ste confi.icto 
cre3.ndo essas com·.~rca.; a termo:"::!; ess-as leis permanente eontinúa a ex.istir1 por ca;J..;.a e::t.a
são aifectas ao conh .. cimcnto da camara, a ca- c!Amente das leis posteriores de que foi autor o 
ma.ra vota cNditos para. faz~ r face às desper.as partido conservador. · 
e o senado, pGr um pr~texto, ainda n:lo ouvido ~'lanLivess>·sc a integridade do acto addi
nem confessa.do em o utras occa.Siõcs~ neg-a o cional. não S:! inu~ilia~:~.sse ease a.et.o a. prctc~ to 
credito, ·porque di2 que a cama•·a n?;o nspeitou da interpretação de 184:!; de;sa-sc às asson.bleas 
os p~eceit~s log 1cs 1 provínciaes o direhG de cre»r comarcas, de es-

Potventura tem o senadG o àí~eito d J negar tabele,• regras para o pagamento dos juizes, 
.crcdi'o para croação de comarcas 'I como dispunha a lei do 1834 ;ni(o se tranofcrisse 

As Ngras eonstitndonaes, unicn.s, indiscu- para. o podet• central esso. attribui~ão como fez 
tiveis, inaltera,·eis. s:\G.o.quellas jó. muitos vezes a lei d·> 3 d~ Dozemb•·e do 1841, e o conflict.o 
enunciadas por vor.es mais aut.:>rizadas do que não se teria .Levantado; nem a assemblea geral 
a do orador. . lan~.aria mão destes moios tortuosos verdadei-

Logo que umn. a.seernbtà:t p:-.""lyinci:l-1 crB2. r_il.men tf3 .o.ttcntn.torio E:: ~ quo tOm por fim avitnr 
comarcn.s, ao poder centrn.l '6síste a o vrigaçio os mo.les resaHante • do cercoarnellto e dus re
de Yotar fundos pnr.1 ella. Com isto nilo faz stricções que as leis posterio~es vicrun. fazer à 
mais do que re~peitar "-lei. . ob<'a de 18:!4. 

Ha. um cn.so un.ieo om que os fundos pDdem n acto afldicion&l. e llnl<l obra ~~oystcmíl.tica.; 
não ser Yoto.dos: C o C[t.S:J d::J.fa.llenci.:~. do~ meios. n.:~ su~'5·disposiçõcs vinculam-ta um.a ái!! outra.;; ... 
Mas esse ó um ea.so extr~Ol'dinario que se podia de modo gue a mutila,ào de ttma deu logar a 
~pplicnr, niio só ao• se"·iços creados pelas. todos esses transtornos e conflictos, que vomos 
;t;S~mblóZls provinc.iacs, ~orno pela a~sr::!mbLéa se ~gil:lr. 
g:~ra.I. A assomblGa. l•I'ovincinl cre:wn a. com11ros.. 

)"ós t;.mos outl'OS similares nas nossuo ~ro- r1orqae logislav~ sobre diYis·:io judiciaria. c 
pr•as Lo,., co:no a camara o sa!m. tambcm n.tttol·iz:>.vn. o pagamento dos ordenados 

No prinwiro nnno do c•ercicio do imperante, e estab ~!ceia us rcgrns para o provitnento dos 
votn-sa n !'ua dota.ç.;lo, c osso. dct:.açãt> 6 fixa, é. cn.rg-;.JS. Muitos juizes de d1reitn foram namea
innlte,:LY~l )lar~ todo o rein IdO ! Pois bem: o doK em \'irtude di) leis rrovi nci~es ; o proprio 
poder log•slutivo 6 a~sim obrigado, indispen- acto addieional fi1•m n inteiramente c;sa com
sn,·olme~lta, n tOdOR OS a.nnOi yOhr QS fanÕO~ l)t\tencitl. :.is tl.S30mbléa.s pl'Ol'inciaes. 
po:n adotnt-[o de Sa~ ~bgest~de o h'lperu~or, '-0 Sn. A:o:ol\&D;;J FlGUEHU :-lsso não est â no 
o. tSto porq~e un:a lo> ante:tor, q;'-e elle não acto :d.dicionnl. · 
pode revogar, as 1m o Õ.~"~termm;:1.. E 1gnalmente 
no ultimo anno da legislatura que ó publicada O Sn. C.umroo m: ÜLI:"Ern..L respon de que 
a Lei m:>rcando Sl>b>idio para os dopubdos na ' eot~ ~ chama a attsnyaO da co.~o.ro. pam 
nov>L la~islatura o § , , do art. 10 tlo acb add!c1onal que 

Est:< ~amara n'ova tem ou não ob•·iga>i'i'o do (lê) : 
respettar aquel!.'l.leí '' d' vohr os fundos por « Sob1·e a craação, suppras.são e nomeação 
elht f:ogitados? Sern ãuyida algum:'l. As norma.s parll. os ~mpreg-os muRicipn.es e.pro~v·inciaes, c 
constituc.ions.es. rG:'3;'ondcm affirwa.tivs..mente. estahclecimen~o de seus ordenados. São empr-c
Pois o._quillo .que não so nega, aquillo que g .1s mnnicip~es e provinciaes todos o• que 
se ace1t~ c:n relação à dota~itó do lmper •dor existirem nos municipios e 1 rovincias. a r)J;

o em. rela~ão ao su~idio d~s camara• I c· C'pr;ão dos que d:z~m r•speito :t.odmini•trnção, 
g-islativn.s, prcr:-..lecc cont a m~.s1na razão arroc;ldaç:lo e contabilid:~de d::a. f~lzqndn. na.
co:rn inteira identidade em rel::t.ç~o às as~ cional ~ a !ldruinistr.!lção d:l. guorra. marinha o 
sembl6:ts. provilici•es, na decretaç.ão da suo.s correios gero.es; ~to~ cargos de presidentes do 
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provinci .. , b~sj}Os, com:uandantes supe~iorós da I rnu\gada, de\'O-$e-lhc ob~diencio., mas esta obe· 
;;u~rd.. nac1o~al, membcos das rol~~ e tri- dienci~ não ae dâ, porque de o~tro l ado a dotnçáo, 
l>unaes ~upe~wres c c:'!pre~ados das faculd;•deo o pag:cll!ento do •n:>gist!'ado d epende do poder 
d~ mediCina_, cursOS JUtld~C03 e ac :tdemlCOS, !)91'nl, que pôde votar fundos quando bem lhe 
ern. confornndade da doutnM do § 2° deste approuver, se;;undo a thcot·ia do senado . 

. artlgo.l> 0 S ·\ · ~ ' A h ' d 
L_ogo, no que di• ro•p•ito á admini;mn~!í.o . r.. .. " :-;~n..•l)z. ~lGU.tURA;- t eora o 

d~ Jll ·tiça só ficar~m fóra da nlçad.t dD.9 as- son~do o sa~raàa. quem pa., a deve 'o r quanto 
sembléas 'provinc~es a• relllções e trilJun&es p:>g~ . (H a Ot<tro> apa>·te• .) 
BUp&riarCs. 0 pt•ovimento daS jui~es dc .1·• ins- 0 :3r... Ü.-1:<DIDO DE Ü~l\'EIP.A di" q<lO O nobre 
tancia, polo espírito o doutrina do neto o.ddicio- presidente do conselho quer djtar as provi neias 
n~l. pe<·tencia :i co;upat"ocia das assembléas caul .o «•l::ilio da i O •i• pu·~ suas despezas ; 
provinciaes, que podiam legil;lü ni!o só sobre a toas se~: i • me~hor, o S. Ex. mais s3 recommen
ere;lçâO de ~»marcas, como sobre a nomençdo e d;.~.ria :i gratid~oào p.aiz, seguindo os princi}liOs 

. lh~mi.ssão dos emprega1m:; e sua dok1\:ao. dt\ oscob .lib!!ra.L, fuzendo \'olt:u· às provincias 
Kr.1 tautiv"' :. disposiçã> do aeto ~ddici·)llal, :..s altriLui~~s quo lhes p~rtcnceram, nü:o só o 

o fo1 sempre assim ent.endi.da ; mM vci'u n. l i! i d.ireito de crearero aS SlL'lS com.arcas e lermos, 
de iuterpret~ção e ce."Ceou esl.a attribui~~ dJs coa.o ta:ubem de dai- a csto. c reação· ta.:b :\ vita
assembléas provinciaes, isto é, determinou que lido de. 
cllAs niio podbm lo~iohr sob' c omprcgos quo 0 Sll- C4 r,Lo:> AHo:<s~ (m i,.islr<> d<< g ue>-ra):· 
aJfectassem a serviço i publicos ; <l nssim bm· - V. E:-:. penso. q a e é possi_vel põr-se de,;de J:i. 
bom a lei de 1841, que transferiu positivamente e1u e:.:~ca~.ão o prog:ram= liberal ! 
p .. ra o pocbr &x.ecativo a nomeoção <los magis- · 
tr<~<los u~ 1• in~tanci,., t.!eclaranlo facto inou- o Sa. C.nmmo DE ÜLHJ:IR., r.;;;;>Oncle qtic 
dito e estraor ánario- rovogados em globo nesta pari" lhe parece possival. 
todas as leis provineincs que sa l he nn- O Sn.. ANDRADE ~'.tGOEtR,\:-,\s pt·ovincias 
lepuzessem ll) s·:u cspirit~ c cbutrina, cout o não têm clinneíro pa•·~ p •g:<t a guar<h muni
que violou a lei da interpretaç!io, p~rquJ a ea- dval. 
we.ra sabe perfeitamente quo colo. le1; deciO.- 0 Sr... Co;o;T.-\.Gl!Jl : _E elo ouue vem 0 cli
r,.ndo diversos artigos do acto <lddicional, a.lte- nhçiro pflra ns despezas get·nes, não 0 da2 pro· 
rnn~o-os e mutilando-os, comtndo não r~vogou. vinoias 1 (H a Otltros apm·tes .) 
alguma l ei provincial es~edficad un ·nte, ~ntes 
Q art. 8• ~ t~rminaul~ quando. di•põe (18) CjQG as o Sa. c.-~ orno "" 0Lll' lW U., em ultimn. 
lei~ provineiaes c1ae !'orem 'óppostM >i interpre· annlyse, d\1. que o sen~dJ vot~u cont ''" 
lação dada no> nrti:;os preüedcni·J$ não 8 , en- a Mtona:ni~ das assembl6as p~oviuciao~, no
tcnlem revogadas pel:J. !'''omulgaçilo Jesla lei, g:l.ndo fuudo par'l. a cre.tção de co:na•·cns de· 
1em.que _exp~>ssa.mente o sejam pJl' .a.ctos do cretad .. s pelo poder compatent J; att.enton 
podet·legtslo.uvo gcr~l. contl•a a iniciativa da ca:ua.t'a do• deputados, 

Isto dispunha 0 la;isl. dor de f840; mas 0 op[\Oit<!o-se a. css.':l ernenu.a, niio por falta do 
ela 1841 Iiiío ficou aínl:l. c mt.en\e com esta in- recur•os, m~s sob pretexto de quo n co.mar" 
ve.3ão da lei de inler[>reto.ção, e revo,rou Clll niio obedçç !n aos dict\lneo aa l ,i d~ fSi9, quo 
ghllo todas as !eis pro•·incieo' qu·• 8~ a nt •pu- tra~.ou a narm.-. •lo ,,rocnder do po1cr executivo: 
zessern i lei de 3 de Dezembro do i84i.Por isso i\las nã~ co:;itou de limita•· a competenci:t 
o oradJr entende qu1 " lei de 1841 o.ind,, fll i p~damçutar d ' cada um dJ nüs. propc:•ndo um~ 
1u~is 1·eaccionaria do 'l"& a lei d~ iolerprcta\.;to. cmcuda •lu··, s"udo vc11ce:b•·" · pôde :lltcrar n 

Não foi interprcl.;!.ção, flli uma cJufu~... propoot.~ primiúv:. c ler out!'.do uo or~ameuto. 
(:\poiac/os.) 

O Sn. A~on.1 n~ FrGUH:Ú\A: - Foi i utct·pre- Portanto, pt'oHunci:Lndo-so conL~a a Ctu~ud., 
l.açii.o e não podia ser de outro fórnw. do son:ldo, o•t:i e<>rto d , quo o p>t•Liclc> líbual, 

O Sn. C.uwroo Dl! OLlVE!ll.A : - ••• c desta 'J"C c~n•tituc a m:úoria da caso, nuo pódc 
confu~io crMdo. por lei:s roster ior~.s surgiu o prcatilt setl assamm ~<H la idéa., q 11'J ~ft\!~ta. di~ 
contlicto. . o orndor, um dos princípios pri•uordi~es do 

So deix:a•seis, continú:J. o orador, :is nasem· no;sab>ndoi:·a e a cou~tituição_intima.· rlo nos·;., 
bléas provincia~s a faculdade de l eg-islar aobre i'D.r tido. 
s creação de comarcas, in•talhç;to e dotaçl!o Espera qu ' " O:\lll.l.tól, e•n sua "'"~o,•i:t, ha ~~ 
rlellns, o po:lar centr~l Mda tinluJ. que 1•er com mostr~r-•e supel'ior ·,;, ccnsara d e CjU' o p1.rtido 
istn ; os assemhlé,\s pra'i'ineiaes obrariam COI!l liberal no. su:1. passagem pelo pod~r. nem s õmprc 
o critel'i•J qno as circurnstanoias aconselhas- põe en\ pr~tic;; os prínci;1ios pelo• quaes pug-na 
S$m, não. creando coo!Jl.'ca.s exagerad~m~n t1 , '·em appa!içiio. (Muito bo>n .) 
n_ern. aggrava~do .a _.situação .elos co~I"OS pr•ovi.n- · O Sll.. Pn.~MPÉNTE declara· que se ncb.o.m 
c~aes. !- att~tbmça~ das a.sse~llbleas p rovm· sobre ~ mes~ ~3 notas t..ch ig"'Phicas do dis
Ciaes nao pod•a ser ttrada, senao [>OI' uma as· cur·so llroferido p~lo Sr. Barão d a Villa d~ 
semblea comtituin te, e" não por m·c~o~ I?Nuo- 'Barr~, conforme roque;eu o no!Jre deputn:lo. 
su•, por uu• sophmua, a que o po.rt1do hberal 
não sa j)óda prest1r , nog~ndo fundoà, e sô con• O S:o.· . Ratisb:>na. quand~ di ;cuti•• 
cedendo !13.$ condições do. la i du 1879. o orç:tmento d~ !ltinisterio da jus\iça ~>:pendell 

Temos o seguinte estodo j uridico que os ju- coilsid !r.,o;ile< susteut.mdo :. doutr ino. l?io bri · 
ri.sconsuliOs cta..-amara qualitirarli •: Ll<> uw lado lh:<tl~emonl.e defnndid• pelo orador que o pro· 
uma eoma.r'Cil ercado. por uma lel. Etit:ll•i 6 pr".. codou n 1 u·ibun~. Re"paib. a~ :\ttri~tti·;~~s 
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"Constitueiano.es d:'l.s u.ssem.bléas provinch.es. e 1 A 3.t•gumentação de S. El.:~ ·é irres,l)ondi
e!itende qlle a lei do QrçJ.ruen.ta não as modificou vel, e n::!m o o~ador que so lhe seguiu a üu
eru CQusa alguma. Não é novidado p1rJ. a ca- pugnou. 
ma.ra o f.a.cto de que algnaus ass ~mOldas pro- Tornou :.1. p.thvrA apena.s para. f,zei" lig~iras 
v.i!lcia.es têm abu5adO de auu.'S attl'i.bui.çõcs nn t~ettes.õe~ em addito..monto tis oonsidcruyõ:J.e J.c 
ere~u;ão de comarcas e munir:.ipios. seu illustro comprovinciano. 

Des ·jando n mnnnt •nção do neto a:.lditional, I Por o~eaú3o da di;wussãÓ dos 10 °/o addi
'luer que seja e!L· p~aticado como o iutcrpeotou cion•es '"-'s íu1poetos <le i:nportaçüo, notou a 
cw 1840 o seu Uisti.ncto n.uto1·, ca.mJ..ra ~ enthusiasmo dos l2J)lJrea deputa.d'J.JS 

Nunca o legish•dor de -l83::t bye em vista. ti- conserva lares pol \s f1•nn(1uez:u munici;,aos. A 
l'ar õ.\O ::od.er executivo ~ prerogatiYa de no~rwar ca.mara. onLJ•et·\nto pro~urava. cm·rigi'r :2-s exor
lll.lgistl·ados perpatuos ; entr1}l.nnLo algumas ~s- bi~nncit.l.s maniíest~s · das assembléas proviu ... 
seru~lüs, eo1uo as do Caará e de Pemambuco, ci~es, decretando impostos de importação. 
erenrarí1 policia, dcec·etaram leis p~rn nome~ção Agora impugna-se o dil·oiLo de•••• o.ssembléas 
o julgamento dos m:tgistrados, c -der&m mnior àe tegisln1· sobre a e1:ca.çào de co-mat·cas. ou, por 
Rmplitude :ls di<po~içõe• do acto addicional. urn modo mais censu~JVP.l, pt·o~ura-se cerc.~al' 
Era isso um porigo, pois entende o ora<lor que essa attri~uição, negando-lhes os. meios nccea
.tt::i nrovincia 1 se de'\"Cin dar tod;ts as fL·anc1uczas :sa.ri.os pMa. a. ex.ocução ~ 
a lib•l'llado<, qna fora'n compati\•eis com o A lei do 1879, ~.ontr& a qual o o:'>rlor votou, 
nosso systema do governo, que não ameaça- prescrevia formQ!as pa1•a o governo, m~s não 
rem a integridade do Impedo, coMcta.v~ c. acçiio da a'sembléa geoal ! E' 

Não c ·culb. o orado!' o seu múào Ue pensar curios-1 a. maneira clB funccionar dn nos.':io 
sob'e a•te RSS Q:npto. A• p1•ovincias podem systema r.>prosentativo! M •ltiplica-:se a indo
crcar comnrct~.s, mas compeLe ao poder ge•·al pendenci& de3\e, ou daquelle po~er, 1nas a 
a d cretaç[G de fund0s. O s~nndo, pois~ r.::s... cama.ra rsserva-se o dt..-ú bo da cohibir os seus 
peitou os pl'acedentos e a lei vigente naomenda :~busos, negando fundos para a exeeuçiío dolois 
qu' fez oo Ol'çamento. provincioeo. Mas como pól' a c amara. conhecer 

Não ha incon venicm.t3 alLiF.i em não se proYer desses abusos, e da utilida.dP. re-al das crf.lações 
essss co~arcas por :clgum tempo. até qua o decretadas· pelas assembléas proviociaes? 
poder lel;isluth·o .3'aral deCl'ete f'lndos, sobre Nesta discussão enunciou-se, em ap~rte, um 
p:·oposta do poder executivo, a quer.n cGmp~t.e a ::u·gurneuto que He1·ia. pcremrltorio .ai fosse VG!.'
nomençiio dos magistrados. do.dúro' ~A a.ssc.rnbléa ge>I·al não pók con-

De ejo.ria assim o o•·ador <jUC, j>Orlci, fossem cedor funlos porque não os tem.> E', porém, 
decla~:arlas os can lições, segundo a.s qua··s se uma dezena de contos ·para o provimento das 
de:ertam ct·ear comarcas, afim d~ cor_ro ,legis- comarcas uovarn~nto ct'eadas, que dese'iuílibrará 
lo..t1v0 poda-r conhccet' do. con\'CnlCllClO. l•.O. su1.1. o oL·y,mento 1 Ntnguem o duã. 
crcaçio o da boa administração d~justiça. Voltando ao conftonto que iniciá'&, nota que 

A questão. porem, par:. qa~ o orãclot• pediu a a camara, de accórdo com o governo, procurou 
pnlayrn, é a da defes~ da ~mcndn do senado. c>hibir as a.ssembléas provínciacs que têm le-

Já. disse: o senudo nao procura. ferir as pra- gislado contra a~ tma.s pt·er<Jgottivas conslitu
l'O(l'o.tivas d" camnr,, dos depotsdos; ello re- cion~es, " os nob1•es deputados c.onservadcros 
)'l'6•~nta o elem~nto conservado!' da nossa con- appelle.ram pa~a as franquezas Jll'Ovinciaes; c 
stituição ; é o cadinho onde se :>pm':lilll as leis, :cg~ra q~e el!as cream comarcas dentro da 
<JtlC quasi s.lmprc aperfeiçoa ou melhot·a. o~bita oonstitucional, os nobres deputados 

A nssemuléo. gora! es~li no fim d~ scasi!o e di•em-lho: «Nilo, oaaa• a.ssembllias exorbitam.~ 
parece ao orador que não h" neces~idad~ do H foi clerrunciadJ a camara o mo~o por que 
]lrovocat•-•a uma fusão pot• rn~tivo dessa essas assernblóas decr~tam iu:ipostos do impor
(~uestão. . ta.~ão, ató d.c provincit\ contt·!.\ proyincia, e ess:1 

Nesse punLo recol'd~ '}UC o se ni:\d•) nã.o t.em · ~sLado de cousaf:i uiu pó::l(! continuar. Ni.io se 
recusa·!o.a.s fu~s~~ 11e rl idns peh. camat'a e esper::t pôde nC!ga.r, pot't:l.nto; q'tC o govel·no praticou 
que, occortendo um~ g1':tndo questão, o senado um aclo de alta convenien~ia publica, e tanto 
não a recusar:.i. é assim rrne só o atacam pelo lado da legali-
Enc~~" "inda o ot•a1cr a Yêl'ba que se <!iScllle dade. . 

sob ou.Lro ponto de. vista. Os no~res deputados, pGr6m, e:,tão no ::;eu 
o nobre deputado por Mín~s não demons+J·ou d_ireito, porque e um'. das tGnohncia. do pal'

a necessidade d& cre~ção dessas novas coma r- t~do. con•ervado1·. nnlhfic:.w a creação democra
ca•, e é ella p<"ecis~ para justificar a decret,ção t1ca do a~to add1c10naL Outr'ora os partidos 
dus fuud::a. . ti."lham coragem. sust~ntanóo fr;-tnca.menle os 

J'f:io .. O, portanto, praeiso quo a cama.rn, por seus t1rine:ipios n1 imprens:t e na tribun:t ; hoje 
um~ questão. não sufficientemente. discutid", que estamos em uma atmosphera. mórna, aõ 
promova conf!ictos inopportunos, co usas se fa.ze.m mais occultamente e diz-se 

Limita-se a. ossas refi !Xões, s~ndo do opiniilo que não ~a ctlmba~e ag franquezas ptovin.ciaes, 
qu> deve ser o.pprovo.da a emenda. mas qu7 SG p:ocura cohíbir os nbosos da.9 

O Sr, Felicio dos· Santos 
roacas palavras precisa dizer •obre a q uosLii:o, 
poi9 blstAr ... lhe-ia sub;;crG\'Gl" () dis:~urso do 
''~01'8 ·dep!ltado pot• Minas, o Sr. Can;lido de 
Oliveira. 

assembleas.prov•nc,aes. 
Não conhec" o orador todas as eomarcas,p:u-a 

cuja craaçlio o senado _negou <J seu a.ssentim.anto, 
mas conboco um~, a de Pb.iladelphi.,., no dis
tricto quo t•epre•enta, Nenhuma, pó-de :d!h
mnl-o, e.;tl\ m~is no Ci\.~o de ser p~ovida do qae 
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á de Philadelphia, pois muitas l'ezea tem cha- ' asse 11blcias provincines são a prova d~ases ex.
ma.lO a~ te~ção do governo p~t·a aquelle rc- cessos. quando o nosso systema de governo 
canto do Minas. As rehções entt·~ """ ponlo e dopcnue do Loa h~rmonia. do pode1• central c 
a capital e para~ cMte s e f,.zem de 30 e1u 3U dos ptx!ar ·s l.ocaes, não vã razão pal'a que se 
dias, entr•,tanto, ess' munkipio de Phila<!el- leval!tem vozes t.ão gemedoras contra a emenda 
phi~ é uma das zonas le mais prospero fntnro àa do s~uu.do ~ue não foi mais do que a 9bediencia. 
pr ..vincia. ,\Ui já trabalham colonos nacionae~ e a uma lei v> gente. · 
cstrsngoit·os c uron sociedade- civilísadt1 so f r· : Adnm:~ o modo .por qu•J se cncar~ o pro blenu 
moo. no meio de densas mattas. l'O<ler-,o-à '<I~ de•cen~ralisação adminisLu\iva, e na ado
dizer, pois, que foi o interesse partidario r1uc l'Ç'Io do; JO•ío addici~naes, vio o orador appli
motivou a cr .,.ção de.>sa C•Jmt~l'Ca ~ cur-so ~ essa lheoria um p1·incipio opposto a 

O partido líber.d t~m em Pniladelpl>ia uma l.udu <[U nto tinh • aprendido ~ re<peíto. Con· 
rna~oria tal_ que .nada. ganb?.ria _:om a sua sep~- fo l'!ll? CSõG _ no"VO principio· a descent:·aliJa.I}~O 
raç&o de MHMS Novas. A vot•<çao da assembloa con~t•le, nM Pm dar aos poderes locaes attrt· 
provincial foi alif\1 uuariime. Luiçiles b <St~ntes para o serviço das provincias, 

O n obre depundo pelo Cear:i rlis>e qu·, pou ·o miül dando essas a.tteibui~ões ao poder central 
podal'iam sotl'r.•r os inter.;sses publi ·os, po1•quo par;c '!"" este distrib11a me ealidades em au~ 
pat·a o auno essas comarcas seúam incluid.te :dlio das provincius. Estabüece-s~ um uivei 
na tabella do go•·erno. E' uma consolação, <na• unlco pa1·a todas a.s províncias, tJmando-5o 
fique sempr.~ O protesto contra e-s·as tend ncia~ p:tr:l medida O ma:nmo que Uula ass~mbléa 
do senado de SUJ>primil' "'' att.·iboiçõcs conco· prol'iaci tl decretou. O poder central desee 
dirlas i• assernblóas provincine~ p ~lo n.cto arl- modo o.rrogou-oe o direito de entrar na ot·ga
dicional. . . nizaç1to dos orçamentos provinciaes. E' com 

O Sx-. Duque-Estrada Tei• 
::x:eira observa que a maioril liberal nio s~ 
farta de prepars.r sorpresa á mino~·ia, e ncst~ 
sessão •té ('lla. tr.::!s membros da rnaiot·iu deglil.• 
diaJ""~m·se <icerca. da..'l attl'ibuições das a.sSQH\• 
bléas provinciaes c atacar8m uma. lei votndtl pot"" 
uma camara. unanimemente liberal. 

O nobre J .. put~do por :l.fin>S, 'iue ímpugno11 
a emenda do senadQ,__chagon ~te a qualificar a 
lei de 1879 de attentado con~r~ o neto a ldicionnl. 

Por parte da ruai~ria defeu.ieu esaa emenda 
o nobre d3putado pelo Cea1·à, que apoi •u um 
gabinete que teJtl no seu prograuuu:t dofondar 
as fra.nqueza,s pr,)vinciaes. g.sBa. CCJntradiç;to 
é notori.t 1 e assi:n não e . tranh3. n..c.amtu•a q11o o 
oradot' se Levante para com plen~ isonQ lo do 
nspil'Ít~ testabelecer n. n rdado e impo.lír mnn. 
)·otaç~o CJ.Ue dê Jogar a ucn movitncnto ~nrla
mentM' 'l,Ue não se deve effectu~r. 

Refel'G-se á. fusão, que é o facto de nxtt'Oiun 
gr.tvidade u r;,ne só em casos e:xtt·emos devo set• 
empt·.,gado. · 

Sem entrat· 11a q 1testáo doutrinaria da ol>I'Íg'~
tol'iedade da fusão, uota qne em 1879 se diseu
ti:t n.o ~enado essa. lei ile impostos. t iio \'fl:\.:1 .. 

to rios q tt~ ulguns nunca foram colml<\os, Oi·a
•lores consanadare~ der:lru·arrutt pt•e[et'il' " 

. fus [o a. um accôrdo sobre uma lei tão mou.~ ... 
tru osa. Lomb ·a essa facto d9 recente d~L" que 
os conservadores não tem horror ó.s fus~es o 
nem J'eceiam debate pleno.sobr., mat;rias gra
I'Cs. A r •sponsabilidade da lei de· 1879 recáe 
toda sobre ft. canurra una.nime d~sse anno e sobre 
o pr-ime:iré mini:;;tei•Io dD. situ::tçãn libf"'ral. 
O attentado uo acto addicional demmciado 
p elos nobres deputados por Minas e pa•·r. o qt1al 
ped:<rn o l'emedio d:> fasão foi por elles consum
mado. 

ns conservadores declaram. agora que- e 
tarde esse recurso 1 ara uma medida, que 
não. t·Hn o alcance qM lhe qu~rent dae, · 

A verd•d:' c que as· assemb~õas provincbes 
tànt cahido infelizmente no> abusos, como bem 
o domónsh·ou o nobre deputado p~c ~1 in•s, eru. 
re!&çíl:o a.cs ilupo>to3. Qnando oa annatB du 

cll'eito um 1uodo ot•iginal de consagrar o pl'in
cipiu da desc~ntr~isação. 

p,n· outro ladJ os nobres deputados querem 
<JU'' o. a•sombléa gor•l homologue constante
luCnto na votações das .c~sscoo.bléaa provinciaes. 

Si o ,·crdarle que a> asscmbléas provinciaes 
t<lm o direito da demarcação civil e judíciarh 
dtuJ p1'0\'ÍOCi(l.5, à asaernblé~ ger~l.l Co1upet·~ ca
nhacer das cii"'C'Jtnst-.L ncia.s :financGil•n.s pa.ra n. 
deerotaçiio da despeza. A loi dJ i879 'JUit só
ll10J\Ie reg11lnrisal' o m~-:!o da decretação dos 
i'unuos, r~speit mdo as attribuiçõas das assem
bl óAs pl·ovincjaM, e esta lei tambem obri g:i. o. 
C~L-tnU.l':t.. 

O ga\·crna ror sua vez a cumpria fa.p~esen
tllntlo a tabella das novas comarcas, e st a ~ ... 
•omblêa pt·ovincia.l de Minas creou maio tarde 
'"da que sa l!•ata. nõ.o se.d~ve viohl' ll.!ei r~r 
tnotiro dessa demora. Si se aceitasse o. impll· 
g-na~üo dos nob:es deputados, o al'l.3° § 2°da· 
loi do 1879 seria ,,ophismado. Querendo a mi~ 
aol'i{l 1 q_uct•cndo t1 s l3nado o :respeito da lei, 
niio 1':1• mais do <"(Ue dar o exemplo de .acata
manto ~ um.u lei existente. 

,.\ 11ia\eria requeria 11ela $U& irupot•tanda. 
nw..lur desenvol""Vim ·1H0, mal! o aradlJ'r limiL:t-Be 
a atjst.l.s considerações: feitas a.p_enns p~u·a. I;esta
l>clecer a vctd :da leglll e a \'erdade historie" 
quo os aol.>res daputados parecem ter esque-
cido. · 

O quadt·o àa sess~o de hoje recot"da os íacLas 
da 81\uação liberal. que principiou em ma ho1·a 
a 5 de .Janeiro de 1878. Bastava a sessão <1) 
hoje par!l. dat' at·~·,s áquellcs que, çoma o or~
dvr. têm eomb:~tldo os funestos :>buso.~ dos~~ 
situ .. ção' 

i:\lío hs.vcudo niugueut com a palavra o Sr. 
presidente encsrrs .a d~.s:<'nsg.q:o. 

O Sn. Pn.esmENTE dli para ordem do dia 5 de 
Setembro de iSS2: 

· i• pc;rte 

Votaçào da> emendas do senado ao otçamclllo 
d~ j•istiça. 
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Continuação ch 3• discussão a-, projecto n. 42, 
rel~tivo i estrada de forro do Ti1~<bõ. 

3' discussão dl projecto n. 166 A, relativo á 
pretenção de Saturnino Ferreira. da Veiga. 

2• di<cllss:Io do proj~cto n. 110 A, vindo do 
senado sobre promoçõés n~ armada. . 

2• discussão do rroj•eto n. 153 .-\., reb.t1vo 
ao arrazamento dos morros do Castello e Santo 
Antonio. 

2• discussão do projecto n. 192, relativo ao 
tenente Andrade Neves. 

Discussão unica da ~menda do senado (p :·o· 
jec\o n. 4~). sobre meio ;oldo " D. Francisc" 
Pereira Gomes . 

Discussão unica do emenda do senado (pro
jecto n. 175), relativo a João B. da Sil~a. Man
guinha. 

E* discussio do projecto n- :!73, soboe lieon
ça a Jose Agostinho R>.rbosa, ajudante do 2• 
cla~sJ da ~trada de fer.·o D. Pedro li. 

1• discussllo do jll'Ojecto n. 197, de 1882, 
relativo :i estrad., de ferro ·de Pouso AHo " 
Douradi nh.o. 

Continuação d:d• discu8são do prqjecto n. ÜQ, 
de 1S79,sobre transporte c commorcio interpro-
vincial de escravos; · 

Contiaua~ào da 3• discussão do p1·ojec to 
n , i16, de 1879, sobro li mitos do lVlio.o.s e 
Govaz. · 

Continua~.ão da discu~sã:o da emenda do se
nsdo (projecto n. :!82), sobre! pl'ivilegios in
dustriass. 

2" pa>·te (á 1. 1J2 hora ou a,.les) 

I• discussão do projecto n. 143 {credito ao 
m[nistcrio da. a3"'"icultm•n), r elativo ó. reclama-
ção TripoLi. . 

2" discnsBão do proj'cto n. 190, de 1882, (cre
dito. n.o ministorio do imperio ), sobre alimentos 
aos príncipes. . 

2• diseussão rb proj ecto n. i50 ( credho ao 
miniaterio da :~.gricultura), ·sobre cmaacipação 
<le colonias. 

2• discussão do projecto n. 13ô ( ci·od [to ao 
:miai.;; te-rio da.· ag.ricultura:), L~ep:ll'açõcs na. es-
trada a, ferro D. Pedro li. 

Z• discussão do projecto n. f20 (credito ao 
ministério da agricultura), garantia. de juros a 
.ostradas de ferro. 

2• discussão do projecto n. 121 (crqdito ao 
ministerio da agricultura), na verba-'Terras 
publicas e colonisação. 

2• di•cussão do projecto n. !88 (credito ao 
ministerio do irnPer-ío), aohrB: exercicios fin-la~. 
. :3• discasaão do projccto IL 29 A (credito ao. 

!uinistecio da ma.~inha), verba-Obras. 

3• parte (ás 3 horas ou antes) 

Dis.cus~âo unica. das emendas do seao.do ao 
orçam9nto do ministcrio àa guerra; 

Discllseão unic"' das emendas do senado ao 
o1·çamento do ministerio da,mariuha. 

1•· diocussão do projecto 'n. 65, sobre e:s:ecu
cões commerciaes. 
- As "!a terias desi iJ'nadas para o dia 4 do cor
l'ente. 

Lev:wta-se a se~são às 5 horas d~ tarde. 

J.C~n m ()4a SESSÃO EM 5 DE S ETEliBRO DE i882 

P>-esidenci~ do s,-. Lima. .D~.<arte 

St;~L\L\rUO.-En.t:::..l~Xr~:õ.-R\lquç.timonlO$ Ue:; ~J·s. Yaz 
de :\Tc-IItl n F.$~1":l gnn ~O T:..LUii~;t·.- OliVl';~f DO 1JI.1..-\\

t;it:i\l ll..1:; o:u~nJ.::.~ "o s.c .1 ~J.co :.ao orç1mc:nto d:1 j11slip .• 
-êLtu tinn:.~•;àv U;a. Ch~uss:!o do prt'jccto n. 4:!. lJi~cur.so s 
t.l(ls St·s.B.;.~.;:lo Jo GQ~hs. -Di,cu.:,.io tl~ Jlmjr.clo JJ. 160. 
Hi~cur.o.O t.iu Sr. J.Pc:JiJo . -2• 1'.\.IL:t'~ H.\. 01\D&:.l:IH~ n:.\.

:l.~o~ Ji!'Cil~:Sã~ do t>tOjC ~ \0 'L t.r. .. :~. l'CC!:l.m;L~::o !t·!poli. 
n'hi.::utsu ~ J.u,; Sts. ,\rnlt·;ldo Fi~u~ir:t, l;:;T.(:t'rit tlC ~!IJ t: C
:I~.>.,A:fr~Jo Ch:lVI!~, l~QUt'C!I~o J(l .\.lhu- 1 ;1~~<"JUC i\uiai:.lru 
Jc o~l;·;:.••sci cosl , G.;.aut~o, IJ ~.:cfra Ll.o )Jcncz.c~.-:}.• 1'.\r.L:l; 

!o.\ m:IW!J !J!) IILL-fli~t!ll,;~:it.l r.b~ llmtllll:iS Llil :iC:l:lJO :lU 

o 1·._: 11 u~uuLo ~a ~I.IOI'i'a. E::cornllnO!.Llo.-m~.::u::são J.u 
l!Jtlauüas tl.u st::J,;~. 11o ;.~o miu is~<;río J.::. ma.r-iulta. Di:cu n;.~~ 
du~ ~~·s.. D~l[tlC Es.~rada -Téi.~t!ir;.~., c :Escragnollc T.a.u
JJ~)··- tn'ojcdtJ:; 1;~.~~ HO, ~:u .. , l':lí, f.D2, 17~~ {(;3: .\, 

do te;);!, c GJ de iS":"'J."'"-':""Discur~•~ do S.;· . .-\.ndra.J.IJ. Fi
g'IICÍI:L. Ot·J.c:tl tlú l1ia p:.1r:1 G llG Sct~uJI.>ro rlc:l&H. 

A ~::i 11 h(...J-.ls, foit;.l. a. (:hama.da. achá.In-se pl"C

sentes os Srs. Liwa Ducu·te, MatLa.MachadD, 
Í..eopoUo Cunha, Basson, V az de lrlellll, Gon
çah·es d:e Carvalho~ Pra~o Pi'?ent~l, Yiei:a de 
Andrade, João P"u1do, 1heophllu, Ullwa. Cmtra 
Juvencio Alv-t~, E.:;•·r.~gnoll e Taun:ty, Cantão, 
Alcofcr<>do, Manoel C~rlos, Adriano Pilllente~, 
Ignacio Martins, Ratisbona. Antonio de. S;
quoit•a, _Si~:val, _Bez r1·a _de ll13n~zes, A:a'\JO 
Pinho~ Ulysses Vtunna, Stlva :Mala, Bnrao t.le 
Guahy Jose Ma:-ia.nuo, 1\.faL"lirn Francisco, 
Alves d~ Araujo, H.od1•ígaes Junior, C•rneiro ~a 
Rocha, Carvalho Rezende, lldefon•o de ArauJo, 
Atfou•u Celllo JuuiOI', Caml.ido u~ Oliveira, An
Jr:J.de Figúeira, Contagem, Augusto Fl~ur;,:-. 
Bu1Mes, Alva1'0 Caminha, Barão de 0.-mnue, 
Barão da Villa ds. Barra, H.nlolpho Dantas, Pe
rettí, Cr~tZ Gollvé~, Sollz~ Queiroz Junio:. Al
meida Pe:eira, Tarquinio de Souza e Mac1el. 

Comparecem depois da chamach os S!'s. Hen
rique Mnrq,ues, Josó Pompeu, Camargo, Ge
neroso Marques, Affonso Penna, 1\Iac-Dowell, 
Sotna Leão, Abelardo dij B1·i to. Barão de Ar~
~'agy, hego Barros, Rillas, 111etOn, Soares " 
HodL"ignes Poi:I:oto. + 

Ao meio dia~· ach,~ndo-se presentes 63 S1·s . 
deputdos, o S r- . 11residente a.b1·e a. sessao. 

Co!np~reeem depois de aoerta a sessã? os 
Srs. Francisco Sodré, M&rtim Francisco ~'üb o, 
Manoel Portella, Ruy llarbo,a, Seraphico, E>
pindola, Pompeu, Silviano B1·an~1ío,. C~elhu 
Campos, Carneiro da Cunhr., F. Beli~arLO, Pa~t
li no de Souza, Ferreira de Moura, Fran khn 
Doria, Olympio Valladão, Fernandes de Oli
veira, Zams, Aristides Spinola, Paula. e Souzo 
Barão de Anadia, Alfredo Chaves. Paooos 1\ía
r.Jnd.a: Cruz.,. Gonçalves Fe rreira, Felishm•ta.~ 
Rodrigues Lima, Amaro B~zer,-,,, Carlos Af
fonso, Silva Mafra, Dianna, Dnq no Estrad:. 
Teb:eira, Fei"reira Vianna, Felicio dos Saatos, 
Almeida Nogueira, Joaquim Ta-vs.res e Souza 
ear .. alho. 

Faltam, com causa participada~ os S~s. Al· 
m'ida. Oliv~ira, Barão dn. EstanciO, C~stolJo 
Ennco, GGm~ni~n"O,, Gomes de Castro, JQào 
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Ca~tnno, Moreira de Barros, P ereira ela Silva, 
Riooiro de J\I~no•e• e Sa lusti:nlo. 
Falt~m, sem enuS<I particip~d•, o.~ Sra. An

tonio Pinto, Barão da Leopoldina, CosLa Pinto, 
Lacer:h \Vern·.,ck, 1\lontondon, Pri~co Por~so, 
Pel·ciroCtb"nl, T. Hcnri.juaõ c v·i~nna Yo.z. 

JÇ lida, posta c:n discussão e approvad~ n 
acta da so.,slio do 4 de Agosto corrcnta. 

O Sn. to S1~CRJó:TARto clã cont:. do s1.~·nintn 

I·;XPEDIENTF. 

O " cios~ 

OROll'IARI.\ 

lmp~rtação 

L Direito.~ dG impo•·taçilo 
pa.ra consumo ; e1n vez: 
de 65.000:000$. diga-
se ............... ... . 

2. E"pedl~n\G dos generos 
li\·rG;~~. etc .; em ,·er, de 
600:000$, dig a-se .... 

3. Idem das C<\patazias ·(co-
mo na. proposta.) ..... . 

4 . .A1•rnazenagem; em \rez d~ 
980:000$; diga-se •.... Do ministerio elos negocies do im;le1·io, d e 4 1 de Set~mbro corr~nte. rémGttcndo o o ffici~ do j 

P"esidente da provin~i:>. do Pi:mhy, e v.,rios do
cumentos rclath·os ao· proco•so ori~in31 do- 'I 
:Uistamento eHtoral da~ n:u-ochias de Nossa 5 · 
Serthoi"A. do Liv·r~llnCnto d.ê Psr.\nn;ruâ c llr~ 
Nossa Senhora d' Cnnceição de C<lrr~nt•, e às 
Dleiç:':os al!i f JiLa• para um deputldo.- A" com- 6 · 

Despacl~o matitimo 

Imposto de ph~ró~s ; em 
vez de 200:000$, di-
ga.-se . . ............ . 

It!um da dóca; em vez de 
60:00!J$uOO, diga - .;e •. mh sã:o de constituição e poderes. 

- Dos mosmo ministcrio , de i ;uo.J. d:>.t.o., 
ela r. do parte C(U~ n est 1 data eommani~a aos 
r residentos d~s provincias de Minas Gcr.cs. G 

D:>l\ia, us d ·cisões doei:> Aug usta Cl\m~rl\ so
bre as oleiço~s a que s} proccdca. ultima
mente no i o distri~to õn 1~ o no So d~ 2• <11~ 
dibs pro~incias. nft:n. de preznchcrom-se ns 
vagas dos conselheiros C•rlos Aifons~ de J\ssis 
Figuei:·edo e Joiio Ferreira de Mour~.- In-
t)iracla. · 

Do Sr. 1° secrefario da assem.1llea provincbl 
lcg islativ.L dn pro•incia de . Minas G ;raes re
Jnoltcndo :>. rcpJ•eseatnçiio dest11 nsscm:)lOI> 
_pcdin:!o a p<~Ssagem do pr~iecto ~ar,lntind .> 
jnro.; s<:>br.:> o capit ,1 de 6.000:000$ ~ ~omp:~
nl!Ía que levar a effeit·l o prolon zamen t~ d::. 
estrada cll fe rro ::.té a marg~m do Rio Gr:.nd e 
no· municipio d ' Uberaba.-. A' co:umissli> de 
<!omrnorcio, indllstric. c urtcs . · 

'São lidas c a.pprovadas sem dcb3 te <lS •·e
<lacçõa• do P'Ojeclo n. 193, c das omond~s 
offerecidas o.o mesmo projecto polos Srs. Ri
beiro de ~1~ner.es, Augusto Flou;y e outros . 

Vai :1. imprimit ~ soguintõ 

Proj<cto 

N. 195 A - 1882 

2• SB:SSÃO 

Reclaççüo pa>"a 3·' dnu•~<i'o do p>"ojecto 
n. 195 de 18!32 

Emenda• feitl).s e approvadas pela c:.mar::. 
dos deputados a proposta d o governo. que orça 
a receita get•al do lmperio para o e:tQ:·cicio de 
1882-1883. 

Acrescente-se no logar compatent-~ : 
A ~'semiJléa geral decreta : 

Art. 1.0 A receita geral do Impe;io é orçnda 
em 12.3-010:700$ r. será. t"eaiita.dn com o t~ro
ducto do que a rrecnrdar-se dentro do c;~:ercicio 
da ·preoente lei sob os títulos a.b~i:to desi
gnados: 

E:x:pot taçúo 

7. Direit.os de e11:portação ; 
reduzindo-se 2 ' /o do 
irfll_'Oatf.l sobr~ a e.x:poi"
ta.ç.ão do c a. fé, do algo
dão, do assucA~ e da 
h erva mate ; em vez d3 
i8 . 50J:OOO$, diga-se. 

8. Idem de 2 i /2 •f, da pol
vorn (como na proposta) 

9- Idem de i 1J2 •f, do o11ro, 
e~c .; em v~z de 1 :200$, 
dtga-se . . . . . . _ ...... . 

10. Idem de 1 '/o dos dia
=ntes (como na p,to-

H. 

13. 

14. 

i5. 

16. 

17. 

18. 

19. 

poota) .. ........ . _ .. . 

Interim· 

Juros d \3 acções das es
t •-rulas de ferro ; em ve1. 
de 140:000$. di'ga-sa. 

Rendn. da. catrnd~ de ferro 
D. Pedro U; em vez 
de i3. 000:000$, di-
St~.-:so ... . ...... ·~ ... . 

Idem da estrada de fe~ro 
de lhtur ité : om ' "ez 
de 100:000$. diga-se •. 

Idem do c_orreio geral 
(como M proposto.) ..• 

Rend~ dos telegraphos 
(como na proposta) ... 

Dita da casa d:. moeda ; 
em vc• do 12:000$, di-
ga-se., ........... .. 

l)it~ d~ typographia na
ctonal (como na pro-
po•t•).- .... ' ...... '. 

Di to. nn Diario O fficia~ 
(como nn pro;oosta) .. . · 

Dita àa lithographia mi
litar (como n a pro-
p osta) .. . . ......... .. 

375 

70.000:000$000 

680: ooosooo 
270:000$000 

j • 000: 000$000 

280: 000$000 

i 00; 000$000 

i5. i 00 :000$000 

30:000$000 

i :500.~000 

iO:()()(J$000 

130:~0 

12. 000:000$000 

:300: 000$000 

1.400:000$000 

900:000$000 

20:000$000 

200:000$000 

i 50:000$000 
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2(). Ditada fabrica da, polvo•·a 
(como n~ proposLD.) ... 

2t. Dita. dn f a bri•·a. de ferro 
-de Ypanem[l.; em vez 
de 65:000$, diga-se ••. 

22. Dita doa areenac • ; em 
Yez de 40:000$, dig-a..se 

23. Dita da CWi~ de co rrec. 
ç~o; em vez de 50:000$, 
diga-so ............. . 

24. Dita do imperial collegio 
de Pedro li; em vez de 
25:000$, diga-se ...... 

25. Dita do instituto dos me-
::p.inos césos (eo~o na 
proposta) ........... . 

26. Dita dos surdos-mudos; 
em vez d9 3:600$, di-
ga-se ... , .......... . 

2.7. Dita. dos matriculas de in
stoucção saperior (co· 
mo na proposta) ...... 

28. Dita dos proprios na-
ciona.e":l ; et.n vez da 
120:i)()()$, digs.-sc ••••• 

29. Di ta dos terrenos dia-
mantinos ; em vez da. 
15:000$, diga-se .••... 

:'lO. Fóros dos terrenos · de 
ma.rinhas; .. em vez~.de 
15:000$, d•gn-se ..... 

3L · Laudemios (como ua. pro-
posta) ............. .. 

32. V ond~ de terras pu· 
blicas ; em vez de 
80:000$, diga-se ..... . 

33. Prau>ÍO> de doposito< pu-· 
blicos ; em v::z de 
15:0()()$, diga-se .••..• 

34. Concessão de pen.nus a·~-
gua. (como na pro-
po ta) ............. .. 

35. Sello do papel (como na 
proposta) .......... .. 

36. Imposto de tran<missão ; 
em vez de 5.000 :OUO$, 
diga. -se .. ............ . 

37. Dito sobre datas mine
raes (como na pro-

38. 

39. 

40. 

4i. 

42. 

43. 

post·>} •. , .• ,, •••••..• 
Dilo sobre as loterias 

(supprima-se). 
Dito de industrias e pra

Jiasõe> (que pa:saa a 
s~-r 38) ; em ve7. C:e 
3.600:000$, diga-se ... 

lmposto de transportG 
(gue pa>sa " •er 39; 
como n~ proposta:) .... 

Dito prooial (que passa a 
Mr 40) ; em vez d0 
3.150:000$, diga-se .. 

Dito sobre o subsidio c 
vencimentos (que pas
sa a 41; como na pro-
posta) ............. .. 

Dito do go.do (que ~ass1 
a 42"; como na prn-
p_os_ta) ............... . 

f:õ00$000 

25:000$000 

20:000$1)00 

40:ooo..;;ooo 

40:000$000 

400.~00 

3:300$000 

300 :OD0$000 

i60.000$(100 

16:000$()00 

10:000$000 

2.5:000$000 

75:000$000 

12·.000 ~000 

44. Cohran!<ll da divida a.cti-
'"' (que p:vs> "13); 
em ve7. de 600.0J()$, 

500:000$000 diga. .. se ............ .. 

E:mraol·rli>lal'i« 

45, CotÍtribuição p~ra o 
monta piJ (que passa 
a 44; como na pr<>-
po<ta) ............... 40:00():\.'GOO 

4G. lndemnizaçõ~s (que pa..s-
sa. a. 45 ; como ll:l pro ... 
post., ) ........... , ... 300: Q00$000 

47. Juros de capitaes nacio-
naes (que passa. a 46; 
com 1 na proposta.) ... 50:000$000 

4B. Productüde lotadas (sup-
prim ,.se). · 

49. 1/2 oj0 da~ lotcri•~ \sup-
pl'!ma-se). 

50. Vend~ de generos e pro· 
pdos nacionaes ( r1ue 
passa a 47) ; em vez de 
300:000$. diga-se .... 200:000$000 

51. Receita eventual ( qu~_ 
·puosa a 48; como na 
proposta) ...........• 700: 000$0ú0 

RENnA CO>< AP!>!.!C.\ÇÃO ESPECIAL 

Fundo de emancípaçao 

Confor!Ile a propo,l>J., quanto 
aos impostos; di-g•-se, po
rém, em vez ,de i.200:000,S. i. 900:000$000 

li'-.<ndo para a educação ele ingmuos 

1.), 
700.000$000 2). 

3j. 

Imposto de 15 •/u· ......•.. .' · 
Sello dos bilhetes ....•..•.. 
ij2 '/o, r~sta.nt' da com mis
são, rlo. qu~ tr ·W. o e~rt. 2· do 
decreto n. 2936 de 16 de Ju- 340:000$000 
nhode i862 . ............. . 

5. 000 :000$000 

4.500:000$000 4). Reuunesce•1te dns premioe 
(lei n. 1114 de 27 de Set~m-1 
bN ue 1880, art. 12 § 3•) .•.. 

500$000 Ar•t. 2.' (Confom1e a proposta.) 
,\.rt. 3.• (Confor.Dc a pro.:osta.) 
Art. 4." Acrescente-se M pt·opo sto-podGndo 

tam~em ser vendidas ou auenda.la~ em lotes 
as f•zendas si\as n~ 1•rovincia do Ama.onas. 

3 00 000$ 0 Art. 5.' üs generos conste~ntes da tabella D 
•4 : 00 ficam isent·>S dos direito' de e~~o,tsç:io. 

Art. 6." O :;ovel'no é autorizado a reformar o 
350:000$0UO regulameutõ do sdlo de modo, n~o só a preen

cher as om:ssõe.s e corrigi~ os defeitos qu~ rtelle 
pus~am e:x.isLil', mas ta.mbem a_red.ol.ir as taxas 

3 _ 200:000$000 dos segu.in tes titulos : 
Diplomas de condeoôraçõ~s u.a.c.ionn.es ; 
Pa~entes militares ; 
Licenças para aceitar condecoraçiíes estran-

520:00"0$000 geiras; 
Recihos ou quit,.ções particulares; 
Che.l" es a l)ll\J\(!ntos ao nortador, on â pi)SSOR. 

250:000$)00 , determinada, passados para serem pagos por 
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banqueiros na me•ma praça, em virtude dei e 10 annos de juros, quando derem estaa motiy~ 
conta~ correntes, nos te1·mos da lei de 22 de a. rechtnaçiio. No pr-.1Zt) de 10 annoa, contJdo3 
.Agosto dG 1850. d<t data do p:1gameuto dos coupons oa apoliccs 

O sello dos recibos, quillções ou quaesquer perdtd~s ou de•truidas, prescreverlo ~s acções 
docuwentos passados por particub~es para p~o- de terceiro. contr:l :> fazenJa nacional, e findo 
v:-r a ent rega de v~lores .o ú dc.,.obrigar tot'Cei- esse temp.i rest itui~,;. o thesouro a !Ctaran tia . 
t'OS, é cobra v c! de qualqnet• importancia e por Art .. 13. Ficam uwntos de ilnposto p t"c-
qua.lquer exemplar ou vi.a, s~mpre q<~e - houver dial : 
mais de tuna. · L Os estabelecimentos de inslrucção, per-

Ficam sujGitos á. multll. quer o portacor, quer ·tencentes a as•ociaçüe• particular"~ regular-
o sig-natario do documonto encontrado sem cstlt' msnt~ constituidas, ew. que for diotribuldo ·'5l'l>-
selladn. tuitamc nte o ensinc1: 

Art. 7.• Ficam desde j:i revogados o de- 11. Os predios das sociedades rd igios:s e de 
ereto de 29 de Outubro de 1835 c a lei n. 5~ benGficenell! gue lhes si rvam do hoõpltaes. 
de 14 de Sctembt'O de 1850, que concederam Art . 14. Ftcnm i~entos de qu&l quer direito 
loterias para fazer fuce á.s despeza~ d;~ C::\0~ de os mat•~ti~es importados pel a companhia que 
corrac~ão e parao melhoamento do estado sa- construir ll. ~strnua de f~rt·o do Recife ao L:i
nit 1rio. tnoairo, p~ra a con;trucção do ramal de Naza-

0 imposto sobro as loterias é reduzido a 1:5 •/0 • reth a Timbaub•, jã cou tra.tada pela me•ma. 
O g-ovemo fica " utorizado a reform tr, sempre C?mpanhia., eem ga.ranti.:J. ou s11bveoçào de qua-

I}U& j~l:,'l!.r conTenieoLe, os pl,nos das loterias. l•dade alguma. · 
Art. 8 .• Continua em vigor, dar•nte o e:tel'o Art. 15. E ' prohihida qualquer nova con, 

cicio d<t. ~resente l ei ,_a disposi ção do art. 1• o. ces>ão de loterias, ti.C<Indo ellas abol idas logo 
4 2, da. !e1 n. 3018 de " de NoYcmbi"O de 1880. <tue se eftectnnr a extracção das concedidas par 

Art. 9. 0 E' revog-aàa n diop .-•içllo do <t.1•t. 7•, lei, ate esb. data. 
paragrapbo unico, n. 2, da Lei n. 2792 de 2(J de Art. 16. Serão arrecadados nas nlfande:;as 
Outu ;ro de 1877, afim de que· s:•ja ap _licadl) á do Impot·ío c .ll!esa.s d& rendas habilitadots, além 
manumissiio de eicravos o prod11oto total dõ' dos direitos jà estaoelecidos por lei g-e1·al, 10 •f o 
fundo de emancipação. Deve l'OYerter ao mesmo "ddieionoes, calculados so~re o imposto de im
fundo qnal~uer unportancia <tue haja sido dalle porta.c;.ão, que scrlo applicados i~ despezas das 
·se .,arada em virtude dessa lei e da de n. 2940 res :;ectivas províncias. 
de 31 de Out'lbro de 1879. Os direitos que se cobrtu'em na alf.•ndega do 

Art. :10. Ficam elevad&s ao du plo as taxas Rio de Janeiro, 011 em qualquer out ra cuja im
d•drnnsmi•oilo catHa m or li< e da doaçüa• ; ,. porta.ção gu·ppra provinc:a que não tenha ai
te!' ui~o.• na parte herdada ou doada que ee faudega, serilO di.; tribuidos ua J1ro~ol·çllo g_ue 
ve1·ificar em a.<cra.vos. o gov •ruo datGrmin ;r, pchs provinc1:•s suppi'i· 

Cobrl r-se ·hão d'ora em diant~ p~la Lua de das. O prodücto dessa "rrccadação fe;·á e•criJ:-
escnvos ' turado em deposito, e entro;;ne 1 or p1·estaçües 

24'!; annuaes no munieipio da. c:ôrle. mensaesá COOl i\Ctente admlnistraçiio provincial, 
20$ n a.s =piL"les do Rio rle Janeiro, flohin, observadas :LS disp~sic;.ões dos arts. 22 e 74 do 

Pernntnbuco, S. Paulo, s. Pedro, Maranhão 8 decreto n . 6272 de 2 de Agosto do 1876. 
Pará. Art . i 7 . Ficn o s·overno au toriztido ~ rever 

iGi; n..s outra• capitaes a cid<tdes do iuterior as tabella.s acnr,:cas aos decretos n. 5245 de 5 
comprehandid.·H n~qu.alb cireUlllscripQ:l:o do im: de Abril de 1873 e n. 6272 da 2 de Agosto de 
poseo predial. 1876 esta~alocentto nova classi nração para :<s 

thasourarias d·: fazenda c ;~lfund ~g.u dtll! pro-
E i O$ nas villa.s e povo:.çues. . · viucias, e pod •ndo augmealar ou diminui,. o 
A l'enda resrrltllnt~ desses impostos pe•·ten- numero dos re<pectivos empr~g~dos, como fór 

eer ll no fu ndJ de emancip~ç7io; sendo 0 p ro- mais ronvenicnte aos int :resses d n > crviç~, 
dueto da do municipio neutr.J a.pplieado ao devendo s c•r suumeltilas as noy:~.s tabellas ú ap
f~udo de e.uancipaçito dos esc .. a>·os do me1mo p1·ovaçno do pon~r l9gislativo . 
munioipio. .Art. 18. O imposto predial dob1·odo que 

Art. 11. Fica ct·ea.do um fun:lo par<> edu- pagam <J.s corporações de mão morta, niio com· 
ca~o de ing-enuns, que con<làt'a dAs seguintes ~r~nend.J os 3 °/o destinados ao serviço da City 
rendas, provenientes de loterias: lmJlTO-cement$ que lhe deve so: cobrDdo como 
Jmp,~to do 15 •lo· aos particularP.S. 
Sello dos bilhetes. Art . 19. As cartas de natUl".tlisnção ficam 

i /2 °/0 restante da. commissão dg r1ue trat.' o 
art. 2• do ·dec,·eto n . 2936 de 16 d l J ~nho 
de 1862. 

Remn.nescerrte dos premio < (lei n . ii14 de 
-27 de Set~mbro de 1860, a 1·t. 2', § 3 . •) · 

Art. 12. O governo pagar~ on coupon.s o o.s 
apolices da. Jivida fa.•1d:.da ao portodor. que. 
mediant1 provas i rrefra;.,":lveis, rc·,onhecer-.sc 
terem sUo perdida• ou de•\roidas .. Os r~cla
ma.ntes, porem . pr-est,.,riio ama g ntlntió\ ,·,~:e 
representJ o valor .Jos coupons ou daa ap<Jlic~s 

v. rv.-48 

dosde jã isen t •s tte toda e qualquer imposto. 
Art. 20. Fictm i.,ntos. de direitos as m:t.• 

· chinas. é s~us ::~.cceu rios e materh.es '1 ue im .. 
porl:lr a companhia de BoG~L·ibe, em P~rn~m· 
buco, para SUM obr·ts . 
· Art. 21. Os fu nccionarios c i vi~ e mil i La

res. a.po:.!.entAdos ou 1"·1-forma.àos,·quo aceitar.~m 
c ~xetcer1m Arupreg-o ou rommissão ret•·ibuid~ 
do go,·ar no ~er<tl, provincial ou ele eoml"'nhia 
suu?cncion:~rl~, ou· com garan~ia d e juros do 
Esta.do, 011 <\e provincin, l'erderão;durnn te o 
tempo em 'lue· exercere.m em)lrego ou colllmis-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 00:51 +Página 5 de 26 

378 Sessão em 5 de Selembr·o de 1882 

silo, o:; ·vencimentos da· re~pcctiv!lo .apo~entado
ria, ou reforms. 

A~t. 2Z. Fioa concedic[o ao governo o crc· 
dito ~spe.: ial do 6.0~0:000$ para sez-· applí
cado ao mclhorar.:en to do material da o.r '"ado, 
de a.ccõrdo com o plano quo fô,· adaptado pelo 
governo. 

Art. 23. O mi1üstro e .s~cret.wi() de estaio 
dos .negocios do imperio fie~ autorizado n.·t·e
formar a. reJpectiva s·ecret;u-l:-1.. de e.sL:.ulo·, mas 
~em augmenta d1 despe7.a que ora. se fa1. em 
virtude d~ lei do orço.mento n . 3017 d' 5 do 
l'ioveml>ro de 1880. 

Art. 24. ·Os j~i7.es de dit·oito e desomb n·
g~do"'"· que servirem nos districtos das r 'la
çlies ~e Goy<~z e Cuyaba, go~arão do prndica.
mento de um terço de antiguid~de. 

Art. 25. O governo podo'ó. contratar . o 
fornecim •n\0 pMa o farda:n~nto do ex.ercito e 
da marinha. com bbricas .nacion~e>, em igual

. dnde de condiç~os, por mais tempo do que o 
!)e lel'ln\uado llO ~d, 19 a .. lei D. 3018 d~ 5 de 
Novembro de 1880. · 

Art .. 25. E' autorizado o governo a con,edet· 
·á companhh Zooteehnica e Agricola do Braúl, 
dl qual é concessionario o !Jr. Domin~osl\l~l·i~ 
Gonçalves, a garantia de juros ds 7 •io oo anno., 
durante 30 anno>, s"bre o eapitol a te 500:0ü0$. 
pa.N montat· um dos est~beledmen tos que pre
tende crear, o~rígando-se a dit~ companhia a 
cumprir, durante ea~e pr zo, aa condi"çõ\'!s apr '
sentad~; á camara dos de piüados na ""~ petiç;!o 
de 18 de Jan •iro do corrente anno. 

Art. 27. Fica o ;oyerno .lut6rjz;1do ~ éon
tra.tar coru quem welhotes condiyUes uff'eLecor, 
:1 desob;trucçlio e navego.~.ão o. vapor do do d •s 
Velhas, do ponto jultado mais con,·eniento nt<Í 
a sa~ fóz, e '.!o S. F1·anc.is~o, do Pirapora ~té 
.Tatobá, est:J.Ção t·:rmina! da estrada do ferro de 
Paulo Affon cO, g"•ltân ~ind6 juros niío cXcedcn Lcs 
"6 "I• sobre o capit!t.l e!fectivawente despen
dido até o roaxüno de ô.OOO:UOO$ e con~edendo 
os onl!·os fMores ord inaríam~nte feilos a cm
pNzas s~melho.ntes. 

Art. 28. Fica o g-overno ~,utoriudo o vendG~ 
:J.O concessi nario da estt•ad" ~e ferro p:·ojectndo 
entre Vargem Alegre. n:~ Pl'O't'incb da B~hi :, 
e Cachoeira das Panellas, no de Min aB Get•a·•s, 
ou :i. emprezn qu~ p:-.r11 tal ftm se org-anizar, 
$~is kílometro• de terrns devoluta< do cach. lado 
dil. refêrida estrada... nas ma'lma.s. condiçüe~ da 
venda feita em 1849 ó. sociedad2 colonizadora 
de Hamburgo, dispens:l.ndo o concesgionario ou 
seus reprtsentant's da obrigação de introduzir 
cDlonos G seguindo no mais ~•. disposições do 
de ereto r.. 2166 de 2() do Agosto de 1880. peh 
qual se iez igual coneess:lo· :i estrad~ d, ferro 
na provincb da B~hia e à de Pllihdelphia 
da Mi n~s Geroes. 

Art. 29. Fica o governo $utoriz~do a za. 
rantiT o ju'o de 6 •lo ao anno, e ~~ Colm bio p~U', 
até 10 ann.os, a um capital maximo de 
2.500:000$ :i C<li~p~nhia que se organizar para 
o melhol'(l.mcnto do porto da Fqrtaloza, e con
strueção. <h re<pedh·a alf>nàoga, sob r.s •e-
guintes condições: · 

L" O prazo do privilc gio <Ol':Í. no m:> :ximo 
de 33 annos. 

2.a As obras p~ra o melhor"mento do porto 
serão as que con<bm do phno apresent~do ao 
gover!lD imperial pelo engenheiro inglet Hawk
slmw. 

3.~ A comp:.nhin cobrarias seguintes ta:s:as: 
De um a 10 réi• por kilogramma de me~

cadoria, que emll~rcar ou desemha_rcar no 
porto. 
o~ 100 ~ 150 réis por tonela.d$. metrica de S.l'

queação dos navios, n:l razio da carg a a des
cargo. que fizerem. 

A de arms.z0n1gem •ctualm~nte cobrada 
pelas repa.L·tiçüe.s fisc=:es c bem assiw a .vrove
niant' do serviço d~ e!tpatazia da ,lfandeg!\, o 
q11al fic~rà a cn.rgo da mesma companhia. 

4.~ No fi1n do rrazo do privilegio as obras, 
m ~ tet·iaes, pl'Gdios e accessorios pasi!arao ao 
domínio do Estado, tndo em perfeito ost~do d•' 
conse:vação ~ indep~ndente de qualquer in-
d~runiza.ção do Estado . · 

5.a As tnxas só serão cobradas depois de con
cl,idas tod~s a~ obr••. 

6 .:~. O gove!'no t~rá o direito de rever~ de ac .. 
cót•do com a companhia, as taxas estabelecidas 
para o fim de r-~duzil-~s. tod$. vez que o juro 
ex:cedec· ~ 10 •lo. . . 
· 7. • A companhia indemnizará ao Estado da 

importancia dos juros rBcebidos, logo que· a 
r-"nda liquida exceder d~ 8 •[0 , sendo met~de 
do ex:cesso destinado áq uellc fim. 

· 8.' Ao go<erno i mpcri.>l fica o direib do 
r-asgat...1.r as obrJs cotJ.str.uidas pela companhia, 
umc vez que ell~s esbjam t~rrnin"das. 

9." A ind ·mnizaçito s ) rá feit~ por apolices 
<la di ''ida publica do juro de 6 o /o ao ~-noo, 
&CI'Vindo <I e b~se ó. esti .ulaçib do preço o. im
portanci.\ d~s despezo.s offectuadas c devida-
monte comp,·ovadas. · 

Art. 30 Fie~ o guverno autorizado pata re
novnl· por cinco n.nno3 o contr \to de coloniza.. 
çilo com a sociedarlo colonizadora de Hamburgo 
de 1840. o qual findou a i da Abril pMSado, 

Art. 31. Fie.• o gove•·no autorizado a rever os 
contraia• com os companhias de nave,;aç[o a 
vapo~ subvencionadas, ranov•ndo os que expi
rat•am, nu espiro.1•om no e~etcicio de:sta. lei, si 
ncces,nl'io• ío•·em, e fnppt·imir as subvenções, 
q 11 ; não iorem precisas. I::m c&so al~um poder ao 
::.;o r '~ xcedidos. oe prazos o Ya.nt.agens d()a con
tratos vigentes. 

Art. 32. O fttndo de emancipação ser:i divi
dido pelo_s proyincias. c~bendo a cada uma o 
pr.>ducta total dos iwpos\os respectivo•, que 
f'Jrem nellas a rrecadados,de modo q uc tod" a. re
ccib dessa proecdéncia, arrecadada em uma 
província, seja.applical:1 â manumissii~. de es
cravos nella domicilia.Jos. 

Art. 33. Fica o ministro d~ ag-ricultura, com
mercio c obras publicas autorizo.do n l'Cl'er o 
regulamen~·, apprm•a.io çelo decreto n. 2922 
de 10 de Maio de 1862 e a reformar a inspec
torh dn.s obras publica.$ d?. côr~e, rennindo a 
ella o> d!versos se1•viço.S da capital do lmp~rio, 
provtsonamente a c•rgo d-1 commissões no. 
meadas peio m~s:mo minis~er-~o, s...,m aug
menlo das desp;;!z~ ~ dDs venCimentos a.ut1ri ... 
zalos. 

Ig11al a)ltorizaçiio é concedida em t•elaç<o aos 
regulall\entos e org~iza~o qa secret<ria de 
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estado. do mesmo minis~~l'io c do correio uo l O Sa. PmuroE,;TE:-Tom a palavra o g,. Vaz 
Imperw. U9 .l\Lllo. 

0•. no.vo:; - regulamentos podetão ser posto:; 
P.rovJSormmenb em exocuç:to r: s1:1rã) iUbw.e t
tld!s à appr:~~ação do voder lagislatiYo na pd
melra. reu.rui;LO da.s c.~lu~ru~ ~ 

Art. 34. Fica o gov .. !rno autorizado a. eeder 
a camari\ municip9.l do Recife, para prúlonga
mento da rua de Pedro Aífonsv até ã pr~ça de 
Pe_dro li? :t área _nec~ssaria occupad:t pela pro
prlo nacl.0n.:1l alh OXIStentl3 ~ 

Art. 35. Continuam .em vigor toJas as 
disposições <las leis do orçamento outcce
dentes, que !lão versarem particuhl'inente 
eo~.re il. fi.xaç.ão da r·~ceit:. c de3p~za~ r:t:>Ôl'O nu
t.ortza.~..ão pars. nta1·ea-r on augmentaL· v~nci
m "'tos, reform•r repartiyi>es ~.u logi [ação 

, fiscal, o que não t~nham sido expres;amente 
revogadas~ . . 

Art. 35. Ficam revogadas as disposiçõBs om 
contrario. 
_ Sala. das commissõas em 5 de Setembt·o <lc 
1862. -Bezerra Cavalcanti. -Be•cna de 
J[ enezes .~Rodrigue$ Jt.,ior.-_Sot{~a Gar-
·vatho. -Ulysses Vianna. -

V:lo a imprimir_os seguintes 

N. 270.- 1882 

2~ SESSÃO 

. O Sr. -.~raz de 1\'I~llo :-Sr.' pre
SLd?nte, n:1 :ei-<são ~e hontc.<n,_ nos trcs qu1:tos 
d:3 nora d~ ;ti.nad~.,. a appi·eseuta.ção de raqueri
mentos. tndlc.a.ço ~s e outras materi:J.s seme
lhs.ntcs, o 1u'Ju illustra con~pt'O\'inciano, de-pu
tado pelil 14° districto de Minas, cujo nome 
p :!Ç) pe1·mi!isão para declin :r-, o Sr. eom!nOR
dalOl' So1:·cs, yoiu a trlbuna pedir providen
cia-.; ~o. nobt·e miníst~·o dn impm·io sobr-a o estu
d.J s·•nh>rb do munici;Jio d,\ cidade da Viços:< 
peduncoutet\o 8"' di•tricto, quo 'tenho n hcrira 
dB- repi·esentlr nes ta c ~um. Di<::s.ê S. ··Ex. fJ.HI.l 

hnvh recebido cartas ccmmunicando-lb.~ que 
na '-idade da Viçosa g-ross~va a cpideruia d c va
l'iola; que a população se ach~va em esta.do de 
al:J.l'rua á t::e ret:r..~.va. em ma~sa. da cida.de e 
que rxdssl vinlu pelit· providencras <J.O :;c
vers o e rcdn.mal'" do mesmo que mandasse 
quanto nntes um medico para ~ccudil' ao> 
attacados daquelb epdhnia. Em um aparte 
qu~-d~i a.~- Ex. liecla:rei que o nobre ministro 
do ·Ímperio jà. havia providenciado il.rosp ,ito, 
em vista do quo o nobre deputado, com o cal"a
lhcirismo q_ue o c~:-:1Ct.eri.s:I. 1 l'fisse que deixa.Ya. 
do oocup a·-se do semélbante ns>uml>to, p~s
sando enbio :~:trata ,· de ontl;o•. 

O facto tro.zido pelo nobre deput(l.uQ no co
nhecimento da camam é, SP. presidente, infc
lizm~ntc verda.deir<l. 

Pr~tmçtZo de D. Mar.fJariàa
Sa"tos Braga 

Jó. em i874, • portanto h~ oito annos mais ou 
Ribeiro àos m'mo~,foi aquelle mucicipio acommcttido desta 

t-,rrh·el e pitlemia., que alli f •!Z innualeras vic

A commis!ão da fazenda, a quem foi pres3nte 
n. petição de D. '\fargadda Ribeiro dos Santos 
Br.1 ga, :filha. natural do . alferes reformado do 
e:xe:·eito João Ribúro dos Sautos, Jegitima.Ja 
por disposi~o testamentaria, req uet·endo o meio 
soldo do mesmo seu pai; consid,,ra.ndo qne pelo 
art. 5° da. lei de G d' Novembro de 1827 foram 
cxclui:ios do beneficio d> múo soldo os ftlho5 
na.tur:1es não l~gitimalos p~t· subseguente ma.
tt:imcnio, e que is.;o tem sido invariavel
mente ob•ervado em casos auüogos, é de pa. 
recer qm seja indeferida a. dita P'tição. 

Paço d~ cama r'!- dos deputados, 4 de Sete-nbro 
d• i882.- Prado Pimentet.- V. d~ Mello. 

N. 27i .-1682 

timas. peeecendo a m>.iar parte destas ;,rinci
p~ltnento P"" f•! ta do recursos, e póJe-se dher 
mesmo· i mingo~. 

A eamara municipal de então n~o dispunh~, 
como nlio dis;lõe a. actual, de meios suflicientes 
L> ll'a contratar um mectico que ~:.:udiss2 aos v~
riolosos; c não ten:!o lambom a presidcncia dA 
pro·..-incia tomado providencia. alguma., th~emo:; 
de deplo"a'·"" pel'do de innumcras vid~s. 

Par.~cb, St·. presidente, que não tendo o 
nobre deputado, em vista da minha declara,.õ.o. 
pr.,scguido liaS OQSerya~ÕêS (jUé prel.'eudia 
Í-IZer soi>re o assampto, deveda eo!l,iderar se 
a qüestão terminad:~. ; entretanto, como poderia 
.o.lguem ver ness..1.s ob.sen·açõos umil. ~ousur& a.<) 
procedimento d-? repL·eaentantc do 8> diotL•ictn 
da província de Minas, o qual, comqu>nto seja 
um dos ma.i; obscuros membros d~sta cas~ (não 

Prl'terr.r,Io de D. A~tna Li>ts de· Albuque>·gu~ apoia(los), pro~ura comtudo cumPri I' oa s~us 
Romão . - d n-eres o molho'" <tu e pó de ; julguei~me na 

obriga-ção d~ yir ã tribuna p.:1ra fazer senti r U 
A ~ommissão de fazenda~ a quem foi pres~nte casa e á minha provinci~ que não me descurei 

:t petição_ de D_. Anna Lins de Albuquerq_u~ de modo algmn do assumpto de qu' se oceup:u 
Romiu, v1u-va. do al~er~& refOL~wado d> ~:\erclto 0 digno deputado a qu~m me r-efiro~ nil:o po .. 
LourGnço .Jose Romao,_ re_querend~ o .me!o soldo dendo e~rcr.u-.n-c indiffGrentes os interes,es 
a. q:'e se JUlga com dtr~lto d~dn a data do fui- daquelle municipio, onde tenho~ minho. resi
lecunento do seu mar1do, e de parece:· que, ~ <Ieocia e conto :tlguns amigo> ... 
competindo ao ~overno de~erir a pretenç1!o d~ . . 
su~plica:nte, eej~>m-lhe remett~d-;s a mesma O Sa. SoAR.~,:- Isso mes,no dedare1 cu 
ret:ç:Io e os documnntos qu1 a tn>truem, _para hontem no meu d.scurso. 
proceder n:>. fór''"' da lêi. I O Sn. VAz DE MELLo;- ... ao ccutrario, logo 

Paço da camaradas deputados, 4 de Setembro ' lue tive noticia <lo app:n·ecimento alli da epi
de 1882.- Prado- Pimwtel .- A.bela>·do ele domio. a.,. hxig;.s/dirigi-me, po:• carta, ao pt·c~ 
~-V. de Jfello: · - sidente de mlnha província reclamando proYi- · 
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videncios e pedinh-lhe que mandasse s~m 
demot•a um m"dico pa~a. saccot·rer a.os varro
lo,os. ~. Ex·., solicito como é no eumpri111ento 
de oens dever~s ..• 

O Sn. SoA.n:so:-Apoh do. 
·o S.t<. y._, Dl< :\1.:Lw-:~ ... ro,pondeu-me 

quat"o ou cinco di :s d.,pois dizendo que não 
podia satisfazer a -roinhll rechmagão· po~ não 
haver na carrLal medico algum disponível; e que 
tambem alli havie. receio do ll.jJparecimento do 
terri'rcl fiagello, constando mesmo que já se 
tinha dada ~m caso. 

Apenas recebi aquAih resposta, tratei im
media.L•uJente de entender-me com o nobt·e mi
nistro do i.uperio, o qual declarou-me que 
estava prom.pto a. dar todas as providencias a. 
l'C!tpeit'J, oncarrega.ndo-m) desde logo de <.:On-. 
t~<Ltar um medico que seguisse sem demora afim 
de accudir áquella localidade. Proc\uei con~ 
t~~ta~ um medico que para alli seguisso ímme
dia.tamonte ; algt~ns1 porém, c;:,m quem me 
en~enJ.i pediram quantias qtJ.e S. Ex. julgou 
~I:~gemdss; e I>Or isso não fo1 possivel effectu:;e-
B 1 logo o contrato. · 

Antes de horrtcm, porem, S. Ex., o Sr. mi
ni~W:o l oY"e 11 bondijode de d"rigir.·m e um~ carta, 
qlltJ honte:m me.gmo mostrei aqui ao nt)bre de ... 
P"-t~do, n quem· me rGfit:o, declarando-ma que 
já havia encontudo um medico para seguir 

. par~ a Viçosa e que pedia-me. houvesse. de re
commendal-o e proporciona.r-lhe os meios po.f, 
o bom desempenho de sua · commi isão, o que 
fiz_ 
. Vê, portanto, a cama.ra e é isso o que quero 

sq;ntfiear á. mesma e á núnha pi·ovincia que 
não me Q.escuidei doa inter·esscs daquelle mu
nicípio, qne desde logo reclamei todas proYi
dencias preci~·,s; e que, independente do pedido 
do nobre deputado ou de qualqne1· outro, eu o 
teria feito, como o fiz, pols que sei eumprir 
com ()S meus ctevores. . 

Peço licença~ V. Ex., para ler a cart a que 
tlirigill·llle o Sr. ·ministr., do imperio c, bem 
a!!Si~. um topico Ja do prsoidente da minha pro· 
vmcu•; po"quanto ambos estes ti •aumentos põem 

.pate!lteo iutere"" q11e tomei pot· osse as.mrn
pto. (Apoiados. LB): 

«Ga.binetP.. da. p:-e!!ide rte ia rle J\-1iüAS Gera. ':!~ . 
-Ouro Preto, 25 de Agosto de 1882. · 

· «Coll~ga e amigo.-R•spondo aos seu~ pre
zados favores de 22 de Julho, 18 ~ 20 do cor
rente. Vão ser enviarias lamina:s de puz. ya··ci-. 
nico para o termo da Viçosa. Quanto a mcdicos, 
não os h a. na capital disponi v· is. accrescendo 
que está ella tambem ameaçada do terrível 
:dagello das bexigas, etc.» 

~· _esta a carta que dirigia-me o presidente 
de mmha previnem, e de que leio só a parte 
referente M assnmpto. 

PaSl!o a ler a do_ Sr. ministre do imporia .. 
Gabrnet~ do mimstro. do imperio.-R1o de Ja

neiro. 2 de Setembro de 1882. 
· E:z:ru. · '!m!go e collega, Dr. Vaz de Mello.
Conforme tmhamos combinado, contrat~i · um 
med1eo. o Dr .• Polii~io mas dos Santos para ir 
par~ Viçosa. · ' 

R~corumcndei a elle que procurasse V. Ex., 
e roço que dê-lh B algumas ca:·t ts de rccom
mendação c proporcione-lhe os tueios para .a 
bow dJsew.peabo de s:~a commissão. 
Peço~ V. Ex. que disponh:> scmpt·a ~om a 

maior fnnqueza. de quem 6 de V. l~:<:. collega, 
s.migo, obrigado e ctiado.-Lc,1o Velloso. 

Como vê a camara, o governo foi tambem so
li~ito em attend_er. tis r '•clamações J.>Or mim 
-fe1ta.s, e eu nã.o tlnha, port·J.1lto, necess1dc.de de 
vir á tribuna rnchmar providenCias que podia. 
obter, como obtive, independente desse meio, 
entend,;ndo-me, como o fiz, particularmente com 
o nobro miuistro. 

Oornpt·ehendo perfeiLIID.leute que um depu
tado d1 opposição sit•va-se oh tdbuna para G1i
gir do governo provideucias desta. ordem ; um 
deputad_J d~ maioria,· porém, e que ee acha em 
harmoma e de accórdo com o governo, não deve 
e nem tem neces>idade de asa r de semclhan te 
r~curso. · 

Não pr~ciso f~lizllle!ltê mandar cartas d~ re
commendaç:lo aos meus eleitores, que bem me 
conhecem. E!les julgarão rio meu pt·ocedi
mento, e o que posso affirmar• ,; que tenho pro· 
c.urado r umprir com os meus deveres e que Ri 
mais não tenho fei to é· porque fult-!ln·mQ os 
recu.rsos pr~ciaos, sobrando-me, entretanto, os 
melhores desojos de bem des~mpenhar as mi· 
uhas obrignçõea. · 

E1•a o que tinh~ o. dizor, Sr. presidente,. em 
refercncia ao assum •to de que se occupou o 
nobre deputado pelo i4o distric to de minha pl'O
vincin. (Jlfuilo bem.) 

O 81.·. Eecrag·nolle Tuunay: 
- Y. E:-::., Sr. pt·esidcnte, h>t de to!' a bond1dc 
d~ ct•er quu, si frJquento n tt•ibun~ com cut·La 
ássiduido.dQ, & com al.sum constrang-imento; 
mas tan tss silo as q aastõos c rechmações que 
vem tor " mim, quo não tenho outro remedio 
seniio appollo.r- pat•a a. pncioncio. de V. E:-:., em
borA ;~.p;,areçmn symptomns do que pôde ello. 
vir a esgnlar-so, o pal'lt provo. uhi e•t:í. aquelle 
sino g1•a.nda e!C)ctt·ico quo V. Ex. mandou pra,at· 
agora <obre a.s noss:lll cabeças como uma ameaça 
constante. (Riso.) 

O SI\. 1. PENIDO : -E" uma ducha muito 
nec~ssa.riCL, 

O Sn. Al\'DIUDE FrGUURA:- E' um inter
ruptor <le no•·o genero. 

O Sn. EscRAG>'OLL'I: TAUNA.Y: -Entretanto,· 
Sr. presidente, eu bem qaiT. ·ra. que"V. Ex:. tra
taase a mim e aos memhr;,s da opposição, com 
a benevolene\3 com que tratou ao n obre d~pu
t,.do por Pernambuco, pormittindo-lhc que 
durante cinco mezes iuteims ou mais nos rn.l
lasse aqui diariamen t a na associaçãO commet·
eial de l' ~1·nambuco. até que intimidasse. o go
verno, aliã, hern fraco do Sr. Pa.-rn.ua.g-ud.1 e lhe 
passaal:!.e nm grossel c.~.bo de rêboq_ue ~om l'e

xo.me de todoa nús e contr~ a opinião de . todo o 
p~. .· 

O Sa. Jos:E MAmArmo :-Nilo apoiado./ 
O Srr. PRESIDENTE ;-V. Ex. quet• apr~sentar 

algum requerimento~ · 
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O Sn. EscRAGNOLLI! TAUN,W : .:_Eu já espe- i Admira-:,, e sobremaneira que o governo ti
. rava· po1' ~sta pergunta (riso.) Tam'.lew tenho a i wss' aceitado semelh.,nte restl'icção, demon
res.:osta prowpt :, o lá Yai ella: e tou dando 1· str . udo pouco z:lla dos interesses dos par~i
apena• umas e:s:plicoções. -(Riso.) culares e "té a~sconhecimento de simples 

Mas Sr. residente, i1a Ill1Jito t.~~rnpo que n0ç00s Je geogra.pbia. 
estou var>> perguntaraogoverno~entr·i]-qual o Que lillha fiUI'tal é essa que vai a S. Fro.n
~0:!? J.lOl' que ~ co~panh~a naciOilal do nave- cisco 'I Quaes silo o•_r:os pelos quaes ella na
'<ayao " 'apo• P""' o ::;ul e potl.os de Mato vega ? Que descobnmentos são esses? Que 
G':.o~so t~m executado o seu coat"acto. Com navidades geographicas c hyurographieas1 A 
ehe1to ~oto uoll~ uma. cl~u.sula que . fie~ sem tal linh~ fluvial começn no porto do Deotecro, 
exe~uçao, coutra o dlr Ito da prov_JncJa qu': corta. o mar até lt:~jahy e ent•·a na embocadura 
aqUI repre;ento, c essa fa~ta ~c cu~1prunento da. desse do. Sed por isto que é obnominada ftu
l,gar a qu_, o go1•erno _;ni1•Jn nada m~n~s do via.!? ~,,)lc desse porto, cuj~s aguas são sa· 
que a seg~mt~ r~ulla (le): «de quantt~ lg~al lôbras, e por mar semp"e vai até· S. Francisco, 
a sul:w n. ao Bl na o effectuar al_;um~s d · 8 VIa- q 11 . tom a denominação de Rio pelo eng-ano dos 
ge?.sestlpula~as• .. N~. uo,·açao do contl'acto p1·imei~os descobridores. Serâ porque o va· 
obu~ou-se ": "o,up.>tüu.• ·' f.tzer em lod.ts .a• porúnhn V31 ao tal Rio S. Francisco que toma. 
Vlag-ens de lda e volta me~aaes e;calas pelos ·a denomiuação <le linh• fluvial~ Deste modo os 
P?rtos do Santos. Par;J_n:lc:ua.;\.ntomna, S • Fran-. n<>vioo "v• pores q'le v ·m ter ao Rio de Janeiro 
Clsco, · Santa C":th.anna, Rio Grande, Port•l pertencem todo< a. linhas fiuviaes, muito emhoJ'a 
Alegre " .M ntevtdeo. ~letra cio art. 3~ d.J eon- ·cortem os oceanos. 
tt•ato esta bem <:Iara. Vou le•· esse arhgo para . • . . 
que não fique du;-ida al;uma no espírito dos·que O ~ue a companhu1 nac1onalfaz e leva.r ns pas-
me ouvem." Diz 0 contcato (Zé) : sagcu·os, com s~as malas c bag~gens ao porto 

«A companhia na~ional de na.ve~ação a vapor do Dcotel'l'O, obng.ando-os d~po1s a pagarem 
obrig~-se: 0 noYa pas-a~em ato S. Francuco, de ruodo qu<; 

«Art. 3.o A fazer em todas as vhgens de<te se•u nec ssJdad·J_. algum• des·•mbolsaru ~$ate 
contl•ato, qoel' na ida, quer na volta., e<calas ao Desterro e ma1s 20$ para a aeg;unda Yl~gem, 
no> portos d~ Santos, Paranaguá, Antonina, que o.·novaçl!o do cJntrato parec1a. ter d!spen-
s. Franciaco, Santa Catharina, Rio Grand•, sado. . . · . 
Porto Ale,·re e Montcvideo~ devendo ll"- qllarta Qu1l pOis o beuefic1o que par_a os ~abltantes 
viagem fazer, além daquellas, as oscahs do dess 2 J!Orto deco~rc,u da continuaçao de cou-
lg-uape e Cananéa. » . cess~o de subvençao_ , 

V e-se que quatro são as viag-ens mens~es, • ~ao pasec~ " V· .. Ex. a.bsu~do que pague 
pois n·• ultima 0, vapores, além de paral'em ma1s quem tero <l~ vmpr mGnos. . 
no$ port~s indicados <1~ obrigatoria pa.!•ada nas So a. comp nh1a executuss~ o ~ou contrato 
tres ~uteriores, 'terão de tocar em r,uape e far~a escah pelo porto de S. Franc1sco, que fie<• 
Canonéa. Pat·ece isto indiscutiv"l. (A.poiado.1.i mutl? ~ntes do do J?esterro .• não sendo os pas-

M~ts, ocnhores, o qu·~ e faZCl' esc•las 1 E, s·>gOtrOS q_uc para la. ~o dcstm~m obJ·L~ados" es
entrar n'um porto antes de r-hegar ao seu d ·s- t~~ ac~..·resclmo q~~ so uu~a~·t.a. em vexame a or:us~ 
tino. A phrase nautic"- pertence, creio, a to- ::;1 eu foss~ lll!'hct~so,_ di~m que a companh1a.o 
da~ as linguas ci vilisa;las e não pó de susci- que qu1z fOI !ll udi1· a dl!!iculóa.de em que se VIa 
\ar duvidas. Portanto. ~companhia tem 0 de- de parecer olforecet• Y<~~Lagen' novas ao_ go• 
v-er de fa.1.er pat·ar os ~eus navios em todos os verno. 
pontos dct~rnlinalos no contr 1to para nelles Com atreito, antes deste contrato, os vnporos 
dei~~r c~rgas, p~ss~geiros, e mallns. Oqne t m tocavam umQ só 1'67. om S. Fran.cisco, e havb 
porém, acontecido~ E' que os seus vapores até vbgeus rog-u'ares peta co•ta feita• pelo S. Lou
-ag·ora só têm fe' tomensalmente uma. e'cah em reaço. O qM ó que so mudou ·1 
alg-uns d·'sSes porto,, deixn.nào de \o•tú• eru. As causas, depois da colcbraçr.o do contr .. tc. 
outros, como p:'trti··ltlarmente no de S. Fro.n- contiounm nll me :mo pé em que c~tn.vam." A 
cisco. Qu~l a descalpn. 1 Uma especi • de ad- uniea dilfeJ•enç~ ~ qnn n sulvcnç:io foi, s~m 
dcndum. ao tal art. 3°, o qual o modil1ct c roncurrencia abel'ta, mantid.t à feliz com
geitosamê nto foi incluido para deixai~ as cou- p:1nbin. 
sas no pli om que est1vam ~u,es do novo Clln- Qao o gov-erno pcll-""'" de um modo'muHo 
tra.to. E' curioso vet• a €'Capatoria qu~ n ·1lli- diverso, ha uma prova irrecu<aVel. 
ficou a pomposa promessa de, pelo menos , Por occasião de fechar--se este contrato, qua 
quatro vapores mensae• para o infeliz e aban- tem a Jata do 3! •le Março do corrente anno. o 

· d?nado, ~mborn bcllissimo. porto d.e S .. !!'1·nn- ·ministro ..ta justiça de ent[o, o Sr. conaelbeiro 
e1sco (le) : · Maf,•u, passou logo um telogramma. aos seus 

« O tr ' nsporte das malas do correio e dos amigos da. cid..de de S. Francisco felicitando-os 
p~ss~geiros e snas ba,ttagens entre os por~os peL1. affiuencia de v&pores que domand1riam 
do Rto Grando a o. de ~ortn Alegre será f~Jto mens.~lmente a;quelle e~plendido porto, tão h~l
por vapores es~o<>mAs a r.nst.. rln. enmpanlua" lo o seguro qu~nto de~•proveitll.do. 
(inlcr~ompendo a kitura): até aq•ü vai mui~ 
to bem e não 110 lia ser de outro modo, mas ou~ 
çam os. meus nobr ~s (•allegas o intere:ssante fi
nal, pois é um debique na linguag·em famili
ar, ao ~tovern.o. {continuando a lê') : « e o de 
S. Fra.nciseo . !!ela linha !lnvisl., 

O Sn.. Pn.l!Mlll!lNTl'l : - V, Ex. astâ a~ osl:en· 
dendo muito nas suas explicações. 

o SR. JoSE 1ÜlUANliO : - Jã ve que nlío tem 
razão no r~par;) que fez pel11 complacencia 
por que Íll:Í tra.tado. - · · · · 
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O Sn. Eocn.<GNOLLE TAu,uv:- Vou clm
p1etat" o meu pens•mentr. 

Oa habitantes de S. Francisco rec.eJ~r.:1m o 
tele ~romtn:t. de S. El:. Q berndia; ram aqu ·11' 
medida., m~s viram com 50rpres<l. e dõr que o 
ministro ou fal~ara a ve rdade. no qn,e nRo pos;s~ 
c.rer ... 

O Sa. CARNEI!I.O DA RocH.~ :-'- E' inc~paz 
dll;S(). 

O Sn. EscnAGNOLLE TAu~H'" : - ... on não 
tivera prestigio bastante pa.ra ·chamar a co;a
panhia ao cumprimento d9 seu contrato. (0 Q~-
te.otacões. ). · 

O Sn. AF>"axso P .&i'"NA : - Não apoiad~ ; d" · 
que ·a,,t,_ é ó contrato ~ 

O SB.. EscB.AG!(OLLE TAüX.I.Y ·-De Março. 
O Sa. AFFO:-!So PE,..NA :...:..Mas a saaexecacão 

deviaeomeçar Je Julbo em diante; e o Sr, con-. 
selh.eiro Mafrn, tendo dei&adJ o rninisterio; u&o 
pó:le ser respoosavol pela execução do con
tra.to ~ eis~ portanto, como V. Ex:. fa.z uma. 
accueação injusta. 

O Sa. EscRAGNOLL:ETAuN.W :-N:io ha tal;· 
prova sirupleszn~nte que o Sr. Mafra não l'u 
o contrato e pouc~ cuidou de attencler para 
n.s suas elausulast antes ddle a~ai gn~do. 
Yi~ pela. t"ama ;_ não o estudou. Aliáa,"'para 

f~zel-o executar, S. Ex ... 

O Sa. ANDRADE FlGCEta.\: - Continuava 
membro da maiuria. 

O Sa. EacRA<lNO~E T.w~u:- Apoiado; per
tencia á. situação a·o gabin~te que S. Ex_. sus
te.ots. agora tem obrigação. r::~stric ta dG tornar 
eifeefvns as delib >rações de se ri antecessor, 

· quando ellas são esta belacid:is por contnto. 
l'/1. s, senhores, o que lucrãmos nó• com o novo 
com~romisso ? Antigamente o vapo~ S. Lou
'"enço naveg-ava o rio Itajahy a.té cerb ponto ; 
hojs nem mesmo isto faz, entrando sónente 
na .sua fóz o sa.hindo logo, pois é um vaporú
nho, de propriedade particular o Progresso, d~
nominado·pelool moradoros da 1uella ~on,. Cha· 
vuto. por cauli'\ d& fõr,nn qu~ tem, que fa• via
gens pelo rio até á colonia. Blum~no.u. 

O Sa. PRESID:tiiTE:- Acho ma's adequado 
V. E :te. requerer- urgencia. 

O Sn. Esc!UGNOLLE T.Ul:-iAY:- Pois a com
panhia tem a. subven~1o do 80:00::>$ quando 
entretanto a ingbzn eontimh com as "'"'" 
viagens s'm :tu:dlio algum dos cofre> publicas? 

Porque que não se limitou esse au_xilio sim

plesmon~e á navegação d~s Tios até Cuyabi. ji 
que as viagens pela costa até Montevidéo com
pensam os ga~tos 1 

O Sa. PaESm"&~E;-Si o nobre d~putado 
'l_Uer co~tinu&r ,. _tra!.ar desse assumpto é me
lhor p.ed•~ llrgeneta.·. 

o" Sa. Esca.~GSOLLli: T.WN.~Y.:-V. El<. tenho; 
ll1D.ia um minuto d) paciencia., pois volt <:on
cluir jà e já.: Creio, porém, q u~ é co.ao digno de· 
aUeoção sabermos o modo pore1ue é e::t<>cutado o 
eontr•t?" <pl3 rue tenh• refer1do, tealo não sã 
oonhec1IUonto das causas que itnp.edem os vap<i
res de tocarem no porto do rio d·e S. Francisco 

p~lo men~s qu. .... ~.ro vazas po:r mez, como t~m

bem qo~J seja essa linha tia via! d" que reza 
a rostr1cç.~o. 

Não Ih.) r}Õde se:·vi: ab.,olutamente cb de:;-· 
culpa. e••' · re•alva. Si"' tal linha pe~t1uce á 
C()mp mhia e tem rle Ctlmpleta .. :'" o setl serviço7 

qual a razã > por qua os J"••ageiros com destino 
a S. Francisco sã) obrigados a pagar a. ditfe
renç:l. da. viagem entre esse por-Lo e u Uo Des-
teuo 1 . 

Por que nãd se fnz o mcs!UO '1ue JjO pl·atic:.L 
entre o Rio Grande e Pot'lo Alegre ?_ 

p 0r que é 'l ue ficou de lado ess3. rrotccçao 
tombem devida aque!les paa~n.geiros, oa quncs 
e.s tã1 sujeitos a uma nova viagew. maL"itim<J. p.::r
feitament3 dlSpensavel, em vis ta do .art. 3• o '" 
dss:.;ezas coro que não contavam 1 

Pvi!s UI!J bill1eLe até Pamnaguá custa. 55$ 
e o do S ~ Franc.isco, quê é po.uco ~diante, 
80$000? . 

Isto c um" injustiça muito grave e que pa
tentêa o pouco c11idsdo com qu~ o governo olllolt 
para. 06 inte1·~~aes d·~ San ~a. Ca.Lho.~intt,_ no pnsso 
que·levbn' e precipitadamente SJ jactava de 
nttender par.c ellês ante< de tudo. 

E o àb.,ndono 'luas\ absoluto dnquall~ porto, 
senho•·es, o quo o jusliJlc~! 

Hõje quo e de nec~ssid~do iacilit:n• !t.S C:OTI;l

municaQ es das coloni 1S com a Europs, é qoan
do se supprimc ~ alfandcga, quanclo entretanto 
u rendimento dt mesa de rendas é superior a 
60 contos annuaes c a hcrva malte tende n 
crescer'? 
As~im é q_ue se cuida sériaciente do pro

gre~so deste paiz o d03 meios do engrnnM· 
cei-o ? 

vou· ~e.rmina:r e crêiO que V', Ex •) acba. rn 7 ... 1..o 
neste meu req,uerimcnto 

Vem ã mea,, é lido.apoiado, posto em dis
cu5sílo e adiado (Xlr haver pediJo a palam• o 
Sr. Affonso Penna o seguinte · 

Requerilnen-to 
~Iteweiro 'luepor intermedio do minislerio da 

agricultura. •~ peçam informações aobn o modo 
porque Ei exe,utado o contrato com a C{)tnpa
panElia nacio_nal d l na v0gaçã • d,. linha do Sul 
e q u~l "" r tzão por'lu~ os vapores uã' toe 1m no 
por\o de S. Franc's~o. como é e;:~resso em uma 
d1s claUslllas d.o con~rato, sendo sujeitos· or. 
passageiros ao o nus e ve:xame do pogamenb de 
nevas pa•sag>ns e bald •açõ<>s, n:io pod•ndo 
servir d~ e~cusa a res•lva de indicação de uma 
linba fluvial que não el(iste com. esse caracter. 
-S. R., 5 de Setembr·o.-E Taunay. 

PRHIEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTA(\.0 DAS E~!mW.\S D().'SI!lN".·LDO AO OltÇ4"' 
. Y .. ~"TO DO l!!NlSTERlO ·D.o\. JUS7IÇ.I. 

o Sn. c ... xDino Drn O~t VE!R., (pala o~à em) 
rilquer. e a c twar;t ~p~rova, votação nominal 
sobre a· emenda do sen·<do rehtiva á.os novos 
termos e corna.reas. 

São app.rov~das as emendas. 

O Sa. Pnl:!otDE..YrE declara que -vai pl·occ
der-se à vota<;lio nomi~l sobro a oruonda r~h
ii'va aos _n,'Vos termos o CO>Darcas. 
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obtendo a palavra peb -rdem. dir. que a co.ma.ra pelo seguinte; . 
O Sr. Antonio de Siqueira, I Substituam-se os§§ 3• .e 4• do mesmo n •. 20 

sitbe quantas vezes: nc!lõte re.cinto o pa.rtifio lihe- 1$. O governo fica õ:~.Utorizadu a. mandar arre
r:>.: tem ~pp;•ov~do Gtuend~!s do senado •ómente ca~at· como rendadoEstado osomolumentos q_ul!• 
po~ amot a p~s-ageut raptda do orça.ucnto,pa~a I a lttulo de carcerogem, percebem o n.dmtm
c~•tar as delongas de uma fusãJ, que tena 'stradorda.cas,\ ueJet~nçlio e o "lcaidedo xadrez 
noste caso de vm•s"r ?.vhre urna quostiuncub. d~ policia da cOrte, marcando a cada um delles 

O SR. CANDIDO DE ÜLI\'J!:IR,l :-N[o ó ques- vencimentos razoaYeis, conforme os oerviços 
tiuncul·, 6 um grande pc•incipio. 'lu e desempenham.» 

(Jla ot<lros apartes.) Contin•'•o.a di.<enssão do projectD n. 42 roln. 
·tive á estrada de ferro do Timl>ó. 

O Su. Axroxro DJO Sn<uliru,, pediu a tmlav,·a 
pela ordem uniC".a:.nente pa:·a. declar-at· .. ·.-

0 Sa. PRESIDENTE:- V. Ex. h::. de permitti 
que lhe ohserve que o rrão póde fazer. 

O R a. CANDIDO DE Ou·rE'IU ,_ Si a e1.uendl\ 
e.'til em discussão, peço tambem a pall\'ra. 

(Ha outros apartes.) ... , 
O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA ••• rtue o seu 

voto de hoje ' fa.vor dn emenda do s~n•do ..• 

O Sa .. P:O.ESIDENTE :....; V. Ex., repito, não o 
pele fazer... · 

O Sa. ANTONr~ DE SIQUEIRA .•. não importa 
senão o interesse ·que tem pela pnssa:;em do 
orçamento. 

O ·sa .. Pn.JtSIDENT.E :- •.• pode mandar por 
esc r-i ~to .:1 sua d::clnração de voto. 

Procede·SJ :i votnçlfo nominal. 

Votam a favor os S.rs. Po.ssos Mi.r~ndo. , 
Cantão, Cruz, l'<bc-Dowell, Silva Maia, Sinval, 
Frnnklin Dm·ia, M~ton, J. Pompeu, Rodrig-u •s 
Junior, Ratisbona.. BarãG de c~níndé, Thomaz 
Pompeu, Alva1·o Caminha, Tarquiuio de Souza, 
CArneiro ~a Cunha. Crnr. Gouv6a. 1bno··l Ca·
los, .1\bnoel· Portella, Pe,·etti, ·Rego Barros, 
Henrique Marques. Sonzct· Leão, AlcofoJ'ado, 
Uly,ses· V':.nna, Seraphico, Gonça.lvo< Fer
reira., Antonio d':'lo Siqueira, Esp~ndob. Bnriio 
de Anadia,Theophilo dos Santos, Prad? Pimen
tel, Coelho C tmpos, Am>ro Bezerra, ?larão de 
GaJI.hy, Francisc > Sodré. Ildefon~o do Araújo, 
Araujo Pinho. Fe~•·eira de Moura. Zà.m:>, Juve· 
ncio Alves, l'hdo rl:\ Vilh da Rarra, Loo •oldo 
Cunha, Fern.,ndes do Oliveira, Bezerro. :!c Me
u zes. Paul i no de Souza. F.Belis rio, Almeida 
Pereira, Alfreri:o Chaves~ An•lrad ~ F'i~uei~:\, 
Cal'los A!l'onoo, l:znacio Martins, C •rvalho Ro
iende, Olympio Valladão. Affonso Ceiw Junior, 
Abelar~o de Bdto, Ma.rtim Francisco, Martim 
Francisco Filho, Souza Queiroz Filho. Ulbóa 

· Cintro, Escra;nolle Tauno.y, GonçalYes de 
Ca•·valho e A11gusto Flél!ry. (l\3.) 

Votam contra; os Srs. Adriano Pimentel, 
Ba'son,Josó Mn•·ianno, Barão'de Ara.çagy, Ruy 
R9rbosa, Rodolpho Dan!a.s. RGdrigues Lima·, 
AristidQS Sp'nola., fuldrigu1s P·>ixoto, Candido 
do Oliveira, Affonst> Penn", Contg.gmn, Vo.z de 
:Mello •. J-Penido. Silviano Brandão. Matt~ Ma
ch~da·, Vieira d~ Andtade, Panla. Souz;1, G' 
nerosc Mnt·•1ues, Abas de Aranjo. L~opoldo de 
Dulhões, Camargo. Maciel e Felisberto (24.) 

São tambein approvadas as seguintes erocn-
da'i: . 

Supprimam-se os §§ !.• e 2o do n. 20. 

O Sr. Ba:~:•ão do Guahy:-Sr. 
pr~sidente, ji tivD. occasili.? de discutir o pro
jecto sujeito ao debate; mas parece ser do meu 
dev:'r dar r11ai a alguns. esclarecimentos :i. ca.
mara, e oobre~udo responder ao~ digno• d3pU· 
tudos que :ipr~senhram objecções contra o 
ramal do Tímbó. · 

·Sr. presidente, o estado ano1·malmen te des
vantajoso em que se encontra () ramo principal 
da estrada de ferro d" Bahia ao S. Francisco 
foi o que determinou precisamente procurar-se 
os meios de uili Yiar o thesouro da grande res
ponsabiliJade que sobro olle pesava. 

E' notorio que ns rau1aes con··orrem~ nao so ... 
mente para dar mainr desenvolvim··nto quando 
a linha principat já o tem, senão muitas vezes 
para attenuar os e!feitos d%astroso' dessas em
prezas.· 

Ter•ia ex;omplos Jl3ra cihr. Ainda ha pouco, 
si me não falha :1 memoria, me pareceu ver que 
a propda estrada ltuana, que nada absoluta
mente rendia, com a construcçJo do seu ramal 
par& Pira.cécaba passou a render 4 °[,. E' esl~ 
c:::eru lo para acoroço~r a pr · tenção que tem 
a. companhia de construir o ramal até ao Tir.obó. 

O Sn. ANDRADE FrGUEll\A : -N~o vale a 
pena. 

O SR. Rl.RÃO óo GuAI!Y :-Desde que cu 
apresentar as tazões q uc teve ·a com missão ou, 
ãnLe~, o :s:~u relator, para da.r o sEm parecer, me 
pa.rGc e 'l ue ficará desvanecida a ·oujecção do 
iwbre deputado pelo Rio de Janeiro. 

Sr. prasi.lente, a ost!'ada do Tintbó não e ex
clusivamente ura r~ mal; ó uma estra~a de 
ferro sem duvido c--,nvorgentc o.o trrJn~o prinel .. 
pal da tle S. Franci•co, m1e •)Ua busca. a zona 
do Timbó, em direeção :i. provincin de Ser
gipe. 

O ~n. A~"DRKD~ FIGUKin.t : - Sergipe nilo 
q uct• isw, porque là tem a su• linha. 

O SR. BJ.l!.Ão no GuA!lY :-M3s V. E:.:. tal~ez 
não tenha pre5ente que ha uma petição preci
samente no senlido de. entroncar ~!. e~tra.da. do 
ferro de Sergtpe ·com a projecta.d:. para o 
Tirubó. além de que este pcnsamcnt"> niio é de 
hoje~ Já o Sr. cont~r~lhei.i'O Sa.rn.iva, no s2u re]a ... 
!.0 I'io. dei% )u bem ve-r que a Uéa n~:o .era ex.clu.. 
si,..:\mente da c~eaçãc de um r:\mal~ senão pro
curar a .zona, aliás toda fertil. do Timbó para o 
no, te, procurando aprovrnch de Sergipe. 

O SR. PENmO:- Eritão não é rl\mal. 

O SR. B •ILÃO DO GuAH1 : -E' uma e3tra.da 
convergcnt,_ · (Ha Qutros apar,es.) · 

A sua ~tilidade ji foi attesta.da, não somente 
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pelo nobt·e actual .preaiden te do conselho, como 
pelo Sr. ~on~~lheho Saraivfl, ~orno pelo:; eng·?!· 
nh •iros Dr•. Femandes Pinheiro e Bournier, 
que, ·ct·eio~ são opiniões t3.igna.s de todo o acatar 
mentq.; mas principa.lwente a. do Sr. conse
lheiro Saraiva, quo é padeita.ment(} insuspeito. 

O Sa. A~I>ll.Al>E FrGt:rE!RA: -Par-eM qu<> 
elle tem interesse nesse ramal, t.anto que o 
mandou fazer illegalmente. 

O Sa. BAa.í.o no GuAliY :-Eu peço licen~a 
para responder a. V. Ex. que supponho o :>r. 
conselheiro Saraiva de caracter muito elevado 
para aceitnr tal a.pt•ecíação. ( .ll!f uitos apoiados 
e apartes.) 

Nào é em absoluto unm irregula. ridade que 
c0mmetteu o governo.· Peço licenÇ& ainda para 
responder a este ponto. Deroisde opiniões apre
sonto.da.s por. estes illue.tr~s l)ngen heiN)s, de.:. 
pois de reconnecida a nec,•ss:da.de da construc
ção da ea\rada p•ra o Timbó, o St•. con.sel:1eiro 
Saraiva autorizou os o.stndos prelimín,res, que 
foram. feitos independente de retribuição al
guma. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA:-Por conta do 

custeio. 

O Sa. BAaÃ.o no GUAHY:- ls•o foi po~terior
men~e, qua.Udo forll.m autorizados os Hsturins de
finitivos, e déclarou-re ~ntão que a despeZl se
ria feit~ pela c omp~nhia que ae encarregas3e 
da. construcção.do L'amal. . 

NesSla .oeca •ião" ningUem podü. prever que 
seria. a companhiainglezn, e tnnto qn~.s·, pen
sava em tr.,\ar da especie solicit todo a con
cessão da al!•embléa provincial da Bahia. 

0 SR. FaANC!SCO SODRÉ : - V. Ex::' está 
hietol'iand.o as co11sas como ella.s se passa.-. 
l'am. 

o sa:. ANl>LU.m: FIGUEIRA: -lnoxactamento. 
E 11 ja. pedi a palavra, e vou responder com o 
rehtorio do Sr. conselheiro Sa.raiv>t. 

0 SR. BARÃO no GUAH\':-M~s de$sé relato
rio conatn. o seguinte, a. pag. 24il(l8): 

«Recentemellte foi autorizadt n diractoría dn 
estrad~> de fer-ro da. Bahia ao S. P.·ancisco a 
etfeetu•r estudos para a constrncçlo de um 
r~~omal de Alagoinb.as para o Timbó, corren~o. 
por conta. do cu•teio a.s Jeqp~zas, qne tel·,io de 
ser opportunameute inden.ulÍ~adas pelo i{overno 
ou pela omprezo. q11e tomar a sí a constrncção 
do mesmo ramal.» · 

Parece que naosa occasião não se podia co
git~r si seria ou não a eowpanhin in:;leza q u~ 
farra o ramal. Continúa ainda o relatorio. (lê): 

~Atravessando uma zona mui pco:!uctora. e 
podendo ser mais tarde prJlonq-ado ató en
contrto.r a projectad.a ferro-via ti.e Sergipe, o 
ramal de Alagoinhas o.o. Timbó contribuir& para 
melhorar as condições do trafego da linha prit1-
cipal. 

Alóm de•ta.• o·•iniões exaradas no relatoriJ 
do S1·. oDnselh ·iro Sarah·a., ainua.o a.ctnal Sr. 
prui.\cnto do conselho m:mif,ston o s~o. r en
••lmeu t • om rolnç~o ao ramal do Timbó nos se
guilltG• Lermo . (Z.ú); 

A'ceroa. informai •or elo aumma imp01·tancia 

este- ra.mal, cuj-\.S vanta<;ens são reeonb.ecld.as, 
a.tt·~ntfl 0 grn.nde nnmBI'>O ÕP. 1!!-:'lt&.bel..JdmBDtOS 

agrieolas, a que el!e vai õer.ir. 
De accôt·do com o pensamento do 3"0verno 

iml}el:·ia.l rec.onh••r;.o se1· de to:la a. vantagem 
~once.ler-se o l"awal do Tim~JÓ á ostrada·ingleza., 
porq UO.a]ém de OVÍt~r-S C) a UeSh&r .llOUia da COn
Stl"UCÇàO entre as duaslinhas e duvidas q 11e se 
possalíl auscihr entre o companhia d~ estrada c 
o emp!'el:::~.rio d:l ramal, é incon~~3táYeLuente 
pr •V··iLoso ao Estndo~ porq_un.nt·:l maim'tH r(m· 
dirn.entos: a.uferirã a m ~sm:1. estrada cotu a po::::se 
cles•e ramal, diminuindo assim o seu d eficit 
coust~nte·l que a..te o pl'CS~~nt-:J tem sido inevi-
t.avoL , 

J:i. ~ê. pol'tanto , V. Ex., Sr. p1•e•idcnte. que o 
pensam,nto er~ exactamente procurar 1neios de 
alliviar o thosouro d' gar~ntia de jnros que 
t~m pago ~Lé h.~"jll pela. estrada p;-incipu.l ; o re- · 
htor, da com!llissão, teve em ''.i•t.a co·nceder ao 
ran~a1 do Timbó. 1S me~mas·<:ondições qtte tinha. 
~ linha princi~al; e paccc que nlio pudesse por 
forma nenhuma o governo encontL·ar-:::e cru ~i ... 
tu ação •lifficil em rei ção :i condição e•sencial, 
que é a do t•es~ate d" e -tradu de S. Ft•ancisco, 
u commissão fez menç.ãn esl_}.c.cial Je resalvar us 
dh·eitos que tinha o govec•no pela ·3z•,clausula 
do contru. ~o. 

Ora., n !ill fJDdia a commissão t.A1• por um mfl
mento p~nsado em que. fosso concedido o ra
lllal M Timbó a pecas por 6 annos, tempo qQe 
f lta. para veu.cerelll-EH~ os pt·Imelras: trinLa 
ann.o;;~ pa-asâdos os quass o governo t<!-m .di1•eito 
no resgate da. estr.1da d~ B ohia ao S. Pran cisco. 
~u não tenh~ grandes conhecimento> sobt•e es· 
tradas de ferro (na o apoiados); mas compr~
hendo porfoitamcntc o 'l"c ó 'levantar copi
tae<, e n"o podia a<lmittiP qu·1 se fosse fa>er 
uma conces>1i0 á companhia apen ·s por 5 o~ 6 
anno<, tendo esto do levantar tres tuil contos 
pare~ a conotrucçiio da. linha do Tinlbó. (Apoia-
do•,) -

O m~u ponsamonLo foi que se conced•>SSe 
o mesmo prazo de 30 annos; e si o ramal li· 
ves •e d.~ .'!i~ r. como se: O!iporo., t•emt.tn.et~s.Jor no 
:seu tr .• fo -:-o, ovid1·•ntetnentc i~so iria. a.UiviaL~ 
o th •sonro ·uos seis ~~nnos qu ~ ftltam par;\ pa·o
ccder->o ao l'esgato da linh:J. prindpal. 

0 ~1\. ANDR.\DE FIGUEIRA dá um apa.rt•l. 

O Sa. BAn:\o oo Gu.,uv :- Não h:. ra•ào 
para, acr~.àitn.l' se qu • o ramal do Timbó seja 
do resnltad~ ne~ativo. Nós nã. temos ~ados 
csto.tis ~ioos, ê cor ~o-. 

lnf :lizmente entre nós esta pouco desenvol
vido o gos~o pela esbtistica. Nos grandes cen
tros, Qnde podia. ella preshr grandes servil((ls, 
se faz se n.tir esta falta, qua.n~o mais ()m. regiões 
como aqnella. que tem e1ünrlo segre ~~ da d:a. ci .. 
vilisação e do p•·ogr ·sso, poc• f~lb absoluta dos 
m "!ios d.e tra uspo1·te. 

Mas, si nós nãu deveruos louvar-nos nRB pes
SO:a.s:d:t Jo~aiidad . ,, (!U~ e,.tio no caso da da.r-nos 
o...., r..scla.redrnentos necess<irios; si não J.eve1u0s 
ac:·e üta.r nas infor.~,ações minü.tl'adns pot• p~s
soas comp 'tentes~ como us Q11geuh~i~·os c fls
caes dt! estradas de ferro~ si não J~ve :JOS tão 
r'ouco dat• todo o creJito às opiniões apye,cn
tadas por cavalheiros in•usp0itos como aquelles 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 30101120151ll51- Página 12 00 26 

Sesstlo em 5 de Sel·embro de f882 385 

cujo> pareceres acabo de ler, neces~Miamente 
não ha meio absohttamente nenhu<u pelo qual 
•e possa conhecer a probabilidade de renda de 
uma e>trad• de ferro Olll pro jacto. 

A construeçã<> d:>. eetrada f ,rro da Bahia ao 
S. Francisco foi U!Jl erro ; ninguelll rn •iS põe 
isso ern li!uvida. e ainda hontoUl o nobre depu
tado por Mina~ f.;z um agrupamento de al;aris
mos demonstrando esse erro o si S. Ex. fizesse a 
conta.;em dos juros subiria de certo a uma 
som ma fabulo!õa. 

Hoje po1·tim de que se tr~ta· é ~e modificar 
qllall.lo possível o• eifeitoe negat ivos do erro. 

Pelo menos é 085-t a intC!lQão que presidiu 
ao parecer da. cc.mmüeã.), e que, s<tppo11ho , 
àctua •oiJre o esp.irito da deput::çao.bahiana, 
que eotá., tanto ·como quo;l~or outro· ou 
m~is no caso de conhecar as condiçõ•s aus
piciosas· 4easa. estrad1 . R~pito: si não nos dei
:O:l!.l'mos levar pot• estas informações outros 
a...dos não toremos; n.ail até Agora c•t.á eviden
ciado <jllC pelos estabelecime ntos s.g ricolas q11e 
se acham disn·ibuidos por uquella zGna., pela 
cultu r» de fumo, pel~ facilidade que alli ba 
para a cuh11ra de cerea.· ,. d~ toJa a especie , 
aquell e ramal devera du de 3 i /2 n 4•/ ... 

Na 2• discusSil deste projecto, quando eu. 
tive a honra de dit'i;;-ir-me á camara, pu.z bem 
em rel'evo q·~e a ,,strada prinei1;al devia a.•lfe•·ir 
vãntagons não pcqucn ~ s da. cons trucçiio deste 
ramal, e qcn p Jrtl>nto augmeotando considera
vél•uente o seu trafego, isso devia. redundar em 
boneficio do theso<tro, aliviando-o de parte da 
g a>·untü. que o.ct\lt~-lUlome p~:; a. 

Os rece.io, que o nobre deputado pel:l. provin
ci"- do Rio d·' J ll.neiro apresentou com relação i 
co:npanbi~ cuja o1·ganizaçã:o é fât:L em l ngln
tern, s erialll proceden tes, c eu não esta ri& 
longe d > concordar oom S. Es., ~i ho uvesse 
outro meio maio pr~tico de conseguir " con.-
strucçiio p~ojectaâa. · 

0 Sa. ANDRADE Fmu:lltn.< : - V. Ex . é o 
primeiro a conhecat• bQm o assumpto. 

0 Sa . B.!.RÃO DO GU.\BY : - Agradeço a 
V. Ex., mas contento-me em ser o primeiro 
dos uhi,uoij. (.N élo apoia4os. ) Digo eu, nno es
tt.ria longa .te concordar eom S. E~. ; "'"" a 
quootão ll 'l'&llti lar-se e si podct·iamos eoe.on
trar n~ BRhia o• c~pitaes necess.1rios p·1ra a 
cosutrttcçlio ·deste ramal, ainda me ~mo me
diante a g aro.ntia de 6 •f•· 

O ~a . As a o.; FrGUEIRA :- Perreitamente. 

levantai-o no e~trageiro • em " ~ranti~ do go-
verno imperi!<l. · 

Portanto nãú haverá rewcdio senão recorrer 
ao velho mundo. 

E' o que su.ecederiA si • concessão houvesse 
sido fo i to. pel" a.saembléa provi ncial. A a>sem
blcn l'rovu1eial nã:o · poderia conseguir , como 
111h tem conseguido até h je, quem quizess! 
lomar a. etn [>reza do ramal do Timbo, com a 
garantia provincial, e si houves.sse <mcontrado, 
a companhia não solicitaria ~to favor dos po
deres geraes. 

.A ~rté'z~ àe que a companhia não encon
traria est.es capilaes, foi que detal'Olinou e sta 
necessidade e o provimento della importa favo
r~er o tnesouro diminuindo em poucc t~mpo 
o onllll dt. garaaLio de j ur03. P ortanto, oa 
racciog do nobre deputado J(Olo Rio do Ja
neiro podem ter por bn•e co DSlderaçile• de or
dem olevuda, mas n ão podem neste momento 
&ttenuar 11s condiçUes em r elação :{ estrada do 
Titnbó. 

A construcção deste rama l :p4>la r.om ranhi). 
in.!ileza tra7. muita vantagem, d.mínu.e d lspe~es 
dG lldministraç!W, porque é um~ só (apoia l os), 
h~rmoniaa o trabal~o o oiferece, port.:.nto, m;~r
g em para uma economia. cons\derav~l. {Apoi a
dos.) 

Parece-me, par~anto, q ue a vis ta do pn ecer, 
da:; opiniOes que ~-;abc,i <.i~ citar c da.s razoe• 
a.pre•eu\Qd;J.S p<llO nobre depu tado ;><>r Minas, 
meu cornpnnhcirv de commisstio. não hu r azão 
para reCI!Sitr a garantia d·~ jurO> li linh a d•) 
Timbó, que pM'- mim n ilo p~siiS.rá de nornin~l 
e por coos-:<tuenci~ de mero incentivo para o 
levantamcn lo do capil:ll raquizitado. 

O .S a, ~<l.~r>n.u::u< FtGlJElnA : - Pc~.o a pah vrs. 
para responder. 

O Sa . BAn...'lo Do GUAHY: - Não ha r azão 
p~r;J. que os nobres deput~>dos alleg uetn mais 
interesse pelo• 110gocios da Bahia do quo a ·" "" 
-leputo.çiio o este niio póde eets.r seilâO ~lli:do :i 
prosperidade do l roperio. ( Apóiados _) 

O Sa. l~ol!Fo"so DE AaAIJJ~ rGquer o & :te·) f • 

rarnento d:~ dis~ussão-
E'. appro\'ado o l'l!'tll2rimento. 
E' approvad.o o pro]'~ct.o o adopbdo. 
O proj~cto asaim approv.1do e r emettido á 

com:nbs~o de !'CE!acçl!o. 

3• àiscussúo tLo proj ·c to n. i 66 A -pretsn ç.to 
. de Saturnino F~eira da. Veiga 

O Sa. F'. BB:~I S.t.Rlo :-Si garantissem em · 0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA r equer a verifica-
ouro, ~ncont.ravam. · ç~o d .. vota.!táo ,obre o projecto do rarn~l do 
. o Sa.. BA..a!o DD GuAKY:'-Deste modo é pos- Timbó. 
ai\'al, porq ·te ~orrcspon1eria a 7 1/2 Qu 8 •f. ; o sa. 1tt1rr4 MACKAOO (i • seoretario) in
m~ perece-me que o {iarlamento nilo ut··1rd forma. <tUC "votação (,n mu ito clora. e _qu• n o 
di•po•to e. abrir urn exemplo d•a•es, quando projccto já c~tá lança.da " n ol4 de ter s t.Jo ~p
t>Or o~ tro l ado procura di:Ainuír o j uro <L• [ll'ovado. 
garau.tias á. • r.str:..d~a q ue • e p.rojeetam . .. O Sa. PnsstDSlfr& ob~~rv:. qun ton<lo a n-

O Sl\ . A.Nouol!: F tG,; J!f.!R.&. da um A.pa.rtA. nun.ciado. de mndo t~ :ler ouvir\o pe1.1. c;llttnl'a, 

o ~a. B .• RÃ<l no Gu ARV' n ., vemoe tomar I que o proje~to hlli'Ín. oido "dopla-:lo e ~ppro•':ldo. 
mu1to em conoi<le~io a op inião ~e V. E1<. p~r i'e · ia i. commi••iio de red_acçio. aem 'lu~ hou
dcUa approveitarlllo-nos op()?rtDnamente; tnas \ "esse ~eclam><çào, não pódo agora oce1!"r '' 
po:r em quanto o qu~ é ce1·to. e qae não h~ meio requen mento de nobre deput~do pelo .RLO •IJ 
.de enco4trar na Bah~a o cap1tal ne~a ... arlo nem h.notro. - · 

v. xv.- 49 
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osn. Pa"l::S:lllr>{TI'::-Tern .. palavra o Sr. João . o SR. J. PBNIDO o que diz é que não se poiia 
Penido. · chr um desfalque tão excessivo como aquelle 

O Sr. J. Penido já csti f<~. ti gado de as
iistid "l'Ot ção da carnar~ em m~taria de dinhei
ros publicos.O dinheiro do thesGurodeva ser g".lS
to em utili<Ud · do pai.. Os cidad;tos são todoo 
un:dos pelo vinculo d~• sociedade a, pol'tantG, 
obrigados a pagar os crrJs do governo. 

Pagamos o govemo c os cr•·os do g)YOl'no, 
mas não temos o direito de mett~r o.s mãos nos 
coli- ·s publicos p 'ra fazer donativos a qnem 
que~ que ~eja. A camara não é ea.a~ de eat•idade 
ou assoc1ação de beneficenc1~. Devemo-no; 
dil'igil· antes pela cabe;t do qu0 pelo coração. 
o l<)gislador deve decidir sómente o que fór 
n til ao pa.iz. 

O SR. BE•ERRA o e l\f>;Nl!<Zl'S : -E de con
.formidàde. com aja stka. 

os~.~. J. PEN<DJ observa que a justiça nõo 
pódo ser contra a utilidade do paiz. 

O projecto de que se .. trata encerra uma in
,justiça: pretende, uad~ menos, que perdoar ao 
e"t-the~Jureiro ri•• lotetios d:t corte a insignifi
cante quantia. de 270:000$ em que ficou alca.n
~.a.do. 

Si devemos premb.r o empregado publico que 
de:-; empenha. mal' o sau encargo, q:.H~ não e:nnre
g:l. .os .uei.s necessari :s para bem e4Cl"c-:!r Suas 
funcçõ6s, o que d wemo; fazer ao funcciono.rio 
que e:.;··rce se~s dev<~r··'! de um modo digno de 
louvor? O orad~r é dos que pensam que não 
d~v(l; ter Jogar a. remuneração por·a~rviços_ qu'3 
os empregado• publico> prestam em consequen
cia de ordenado ou de qualquer outro subsidio 
p~cuníario ttue recebam do Estado. 

Procura.-sc justificar este favJr p~h differen
ça. de porcentagem,para o thesoureiro, po.r·~en
tagem qae de\'endo ser ri~ 2 era de i of", t~a.s 
si attendormos ao numero de loterias que cor
riam ao tetrlpo da responsabilid~de do ex-tb.e
soureiro, reconbecet•ernos que elle recebia um 
ordenado muito importante. 

Ducante i6 onnos corre~•m-se setecentas o 
tantu loteria•; portanto, a thesoureiro deyia ter 
g•mho s;tecentos e tantos contos. 

Pois o desfa!que.pergunta o ora,lor, que esse 
ex-tbesaureiru encuutrou en tal que elle,t •ndo: 
dur':nte i6 an!los:. uma poreent.,g'Dm edraorài
nart", eorrendocae 6, 8 e iO loterias por me<, 
nóio pudesse ter acaba<lo co:n tudo isso 1 

Não houve desidia; foi descuidos~ de s ;us 
deveres e appareceu esse desfalque. 

Deve vingar a memoria do ex-thesoureiro que 
o preceda!l. Di"-se que o ex-th soureiro achou 
um g:·an h •~sfa.l que do outro th ~• ureiro ; 
mas as loter.ias liquidav~m-se qunsi todos os 
mszGs. Adoeceu o ex-thesou,eiro, e quando 
muito elle dexada trea ou q•latro wtenas por 
se hquidar··m !l dis'o não poderia r•sult..r 
d~fak1ue 1.ão excessivo como aquelle q ne se 
d1s~o. 

. o s_a .. Bl!zmuu. DE ~:h:raz-:s : - Ningu'~: 
e ma1s lntereasa.do em salvar a. memo"~"ia. do 

que se diz. 
D} poi "i, diss.:hs~ n.o s~nado e diz-sa em todos 

os papois-q ue é pJr equidade. Or1, é uma equi
dadc que o corpo leg-islativo nã:o pó de faze, •. 

Diz-sa ninda que, tanto era insutlicient~ a 
porcent:>g-em de 1 '/o. que elle recebia. que o 
ex-min'stt•o d, fazend, que o demitti11 a.n
gment~n-a &o novo thesolll·eiro obvando-:J. a 
11/Z •f,. 

Mas isto tambem não col~e em favo:· do 
ex-thesoureiro_, pcirqne, quando elle · era tb.e
•our.'iro dM loteria•. não havia a prob.ibição do 
se vendcr3m os bilhetes d~ cô,te em Nie theroy 
ou em outrn qu~lquer parte. e, portanto, corriam 
Inuit~s loterias. Qaa.ndo entrou o thesoureh·o 
que o substituiu foi restringido a libet·qade do 
vcndet bilhetes, c, portanto, corriam ·ap~nas 
duas Otl tre3 durante o me~. sendo por conse" 
g.uinte o -..cncimento d ·ste omp~egndo muito 
menor no do e:s:-the:;our.::iro. 

Estas questõlS do interesse pessoal oito sem
pre odiosas; ji sabe o que lhe h a de vir, assim 
como sempre lhe tem succedido, mas ha d• di" 
zer o <JUC entende em faYor do seu paiz. Não 
pode:n;Js fa.er c•ridade com os dinheiros pu· 
blica3, s1:ria fa.7; ~r- wmprimentos eom o ebapéo 
n.lbeio, e nós ni!.o temos o direito de tirtr um 
ceitil ;e.JUG" do thesouro s ·não de confo:mi
da.de c~m a Justiça. 

Somo inf~lizes m!Iitas vezes por noas'\ ma. 
cabeça, pela mi direcção, porque não cuidamos 
de nO$sos interosse3, 

Sempre s~ eompodece de :1nl homem desgra
çado, rnas G parl~me11to não pôde fazer este 
baneficio; deixe q uc o christinniamo, cuja ca.
ridad3 é immensuravel9 o faça ; com o s~u 
v o to não se hão de tirnt• 270:000$ dos cofres 
publicos para beneficiar um individuo. ( Apar. 
tes.) 

Já s :b' qu~, 'luando se trata d' coração, nós 
todos 'Omos mu1to piedosos. 

Podi' dizer muitt co usa ainds. sobre o assum
~to; não o faz,porém,porqueest~ e uma qu stão 
odiosa; a clwan póde "!'f>rovaro proj,cto mas 
com o a'u protesto, ~ •orqu"e entende que a ca
mara não tem o direito ele peg,·Lr nos dinheiros 
publicos pua ir em beneficio de qualruer pos
soa. 

Tendo desistido d:~ paLwra o S1·. Prado Pi
mentel e ninauGrn IUAis pedindo a pol•na, é 
encerrada a diScussão e. posto~ votos o projecto, 
é e.p provado. · 

Vêm :i me~~J. as •eguintes daclara.çõas da 
yoto: 

• D~~laro que,~i estivesse pr3sente li voW.ção 
da emenda do senado que recusou a proposta da 
c1mnrn votando Íilp.nos para a instalbção de 
novos t •rmos e comarcas. votaria conl:r~, do 
_accõrdo com a. opinião que manif~stei da tri~ 
~~~a. 

·S. •la das s~osões, 5 de Setembro de 1882_-
Felicio dos Santos.» · 

antece~~Sor. do ex-thesoureiro do que o proprio "· Dool»ro que., si 
eJt-thesourairo, · , voto seria. cc-ntra. a 

estivea:se~ presente, IUeu 
emend~ do senad_o dirni-
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nui ndo a. verba para novos termos e comarcas. 
- S. R. -Sala daa sessões, 5 de Setem1m 
de 1882.-Siloo M a(ra.» . 

.: De~laro que votei contr:. o projeeto em 
favtt- d 3 Saturnino Ferreira da Veiga . 
.'!! cton ... 

SWUNDA PARTI:: DA ORDEM DO DIA 

. Ent~a em i• _discussão n. 1~3 (c~edito ao mi
msleno d:< agrtcullura), relMtvo á reclama~.ã;J 
Tripoti. 

O Sr. Andrade Figueira. co
I_IIef' observando qll~ o.projec':O que se dis~ule 
e s10gular por sua forma e Sl!lguhr por sua 
ma ter i.~. E' singuh r por auo. fl)r~>:~a, porquo 
trata-se de um crelito que se concede ao g-o
verno plra pagamento de dividt.. credito !fUe o 
t,"'verno nii.O solieitoa. 

o s". presidento poderá informa. r " cnmam 
ti existe sobre a mee.t alguma proposta. em nome 
do poder executi \!O pedindo " abe~tura de cre
dito para pagar a divid~ de quo se trata. , 

E' um credito que se concede ••m I~ r sido 
pedido pelo poder o>cec\l~ivo a q11em cabia soli
citai-o, caso ojulgasee necessario. 

Não é em vilo que insiste nesta plrte, porque 
tem-se assoalbado na cam-..ra. que o g-overno faz 
qu~slã, dtsle credito, que o go.-crno interesso.
ae pela sua passagem, visto como se trata da 
10lver uma divida, a respeito da qual ha recl&-
mação dipJomMiea. · 
Acr:~dita que si a dignidade e a honra do paiz 

eeti'l'esssm ~ompromettidos no pagamento a 
que ~e reiere o projecLo, o governo do se11 paiz 
seria o primeiro a mostrar-se solicito em vir 
pedir n.o .corpo legislativo o crepito necessario 
para mtisfuzel-o. 

Rem longe diato, llorém, o {)overno nem Sl 
quer apre•entou proposta em nome do poder 
execultvo, ~rolicitando o pagamento de seme
lhant3 divida.. 

Diese tamben.1 o or•dor que c•te ,;redit~ era. 
.. inda singular por sua n•a.teria. 

Por este credito trata-s~ de converter um de
vedor do Estado elll crooor do Estado, e d• t ll 
fór.na, que se choga a :>ccu•al' "' probidoae do 
Estado, por não ter pago ha tn.'\ia tempo ao SGtl 
devedor. 

O orador não d :scntiri a raclaruaç!o da finado 
cido.JSo italiano Tr.ioon, oriunda da. questão 
que leve com o goverJao em uma ·coloniA por 
ella fundada no su! do lm·pe.rio. EJ<iste na ea
mara. = di~tincto deputado, · n-11irector da. 
in~pec!oda de terra~ pultH_e:>S e oolonisa-ção, o 
qll'il tem .x~mpeteneta ·e ate certo ponto co~ 
pramis;o <le discutir esto a&~nmpto, qne foi por 
elle ·~ratado qllande ditigia aquello. ~epo.rtição. 
:S. Ex. , mu!tacrosslto doarçameu~o h "'g-ricul~ 
turo., j:l allodiu a eota roclamaçl!o, >B nio di•
eordoa do conceito, q11c o orador h:. pouco ox• 
te:rnou, consider .. ndo Trípoli eomo dcvo:ior, 
em vez d~ credor do Estado, coruo hoje se pro• 
eura con"o~te:r. Portllnto de h<» mento cede~á 
ll.Jlala'V1"11. a. 11Sim wllego. para f\M di11cuta. o a ... 
sumpto, e e!) o disclltirà, si elle não COOl})attlCel' 
ótt nlH'B fuGr o11vir, por<JUe ~ -cn~ .espir:iros 
ch c~mnr~, quo !I &o ~~Jll:m 111!1'1êi!llmentt ln-

st.:uidos dos i•:cid~!llas desta questão, es\~s não 
de•xe:rio de mflo1r ~~m de que seja dado um 
T?to 1!! u~tro.do ~ consc1~ncioso . Por ago1·a, po
rew, luutt ~r-s ~ ... a a cons1derar o ti tulo de divida 
que aG apresenta como fun damento da rccla~ 
mação . 

Esse · titulo é uma sel!tença ar.oitral pro
ferida contra o governo em virLnde de um 
compromisso, que o govorno institlliu para eo
nbeeer da recl~1mçUo. Eutre os papois Ach~m
se - os .votos dos p~l'itos : um delles avaliava 
a. mesma reclamação Gm 3()0 ~ tantos contos ; 
um oatro em 200 contos; e afinal um conse
lheiro · d;, estado o illuslr:>:lo viscondG do Bom 
Retiro. chama.io ~a desempatar,dcclarou que, 
o Estado nada dnta,que ao contrario era eredot• 
mo.~ que, uma vez que como arbi tro clle era 
obrtgado a declat·nt· que o Estado devia uma 
de_ss:"s to~: declara v,, que devi;~. a qualltia 
m1mma, 19\o e, 200:000$. . 

ç ,·a, s~melhanle voto, aliá• e:t~Jlicito , é contra 
prodaeente, não pódo constituir sentença con· 
a_,mnatoria, não póde fe.:er pron de um> dip 
VIda . . 

Accres~o 'iue esse illuslre conselheiro de 
Est~do não era ol>l'ig-ado ~ dar voto, por'}ae 
aquello compromisso era nulb de ~leno dire1to. 
O govemu niio esta,·a autorizado por lei al g• 
ma d&ato p~iz a transigir, instituindo o j U'i:to 
a.rbitrl! pars conhecer de tal questão. · 

O Sa. C.\RVALno_REr.lli\D:t:- Apoiado. 
O Sn. Ar.I'It,.,DO CflÁVEs:- A nossa legis: 

!ação ct·~ou l'~la le~ ~e Novambro de 184i um 
J UIZO pr1vo.ttvo, o JUIZO dos fcilos da fazenda, 
par'!- conhecer das qt~estões contr.> ~ fazenda 
nae1ond. Todas "' r •chmaçõos contra o the-
souro, contra ·o ·Estado, dev~m set levadas 
àq_t1ell~ juizo, e •ómente as sentenças po~ ellc 
profertdas pooem adquirir for"a de cuo jul
g-ado contra a theoouro publico o par.• eom o 
cOrj)O le~isla.Lii•O, (jll~ estabeleceu actttella le· 
gishçllo. 

O Sn . C.IR\"ALBO REZENOE:-A(' l iado. 
O SR. ANDRJ.ol!: Fii;uJ!:Il\A : - O _go

vo:·llo tem, é verd~de, a faculdade de Jns
tituir jo.iw .arbit\'al eru ca•c' restrictoo, em 
caao& exprassos em leis especiaes ; maB n~o ha 
h i •l~u ua que autorize a instituil-o para con·he
eer !'aclamações d3 empreiteiros ou cmp~e
::arioa -de 'COlonisaçao. 

O governo, por~nt~ . exorbitou, invadia :~ 
eaphem, niio •6 do poder leg-is1at;ivo, cotno ainda 
do poder j odiciario, instituindo um .::omprb
mis30 nullo de ,pleno direito; e. por conscqucn· 
cia, o· julgado pelus peritos nllo pódo' obrigar a 
ningue m e muito monos ao corpJ legisla-
tivo. · 

Foi esta., t><>r certo, a rn2iio co.pi~l por 9ue tJ 
goTel'!lo nfo qttiz tomar a si o. re~pomnbil1dac'ln 
de ~ir pedir ao corpo legislativo um ~r edito parn 
pagar a eocnlll~ dt> coo.delllW!.ç.l:O : r •ceiou quo 
o oso aetG fosse conveniente monte di~oulido c 
que,() eol'•I!D lsgislati vo diu~se tfUG etle ao. h a~ 
vis obrigado por um fó ·- eontrt.l'ia· ti. a leis é 
qt1e ~ modo algum pllliia comprorneU.er o voto 
im ·p4rl:!.mcnlo. · 
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Si não roi esta. a razão, deseja o orador que I ent endeu dever dirigil-a á commissão de orça-
o goveí·u·l se i'itç.-. Ol1vir. que dedare os motiv{o)s mento, que estud:;u-a e resolveu-a pelo p:1.recer 
diplotu1Lticos que por \·entura ten.ha. p~l1'3. PXlgir · que se: discute. 
,,Bte cr&·li to, ~s tazõ,,s P"r que não o pediu, a O er~dito, pois, não sendo proposto pelo go
sUi~ o pinião S11b"e o íuntL:unento de ju~Stiça. qu·~ verno, ma~ ~1m 1> ·la commissão da c.a. r1r •ra., não 
te:n esta docl>raçãu; orufim, que esclareç:. a podia ter as formD.lid~des cuja fulta o nobre 
C!ltn:ira. O ln···Stno orador .. que,j;i. le11 todo:.; os deputa.do oen-;ura. 

papeis, '(Ue e>tudo~ a questão dls<l.e que appa- 0 SR. AriORAIYC FrGu~mA:- Não censurei. 
:receLl estõl. recla.maçao, decl 1ra que, quaesquer 
que sejam a> exj>licaçõss do g .verno, ha de 
vot:1r contra o ~I'edito, poL·guo em sun opinilio 
a dita reclamação car ··c e de JUstiça. 

O SR. LouR~~ço DE ALBUQUERQUE (mi>tütro 
do Ul.>'angeiros) :-F:I!tão porque as quer? 

O SR. ANon.<nE FH!UEH<A reoponde quQ a 
camara não está n.as mssmas. circumst~nci:J.s, 
cru que slles e aaha, não e·stá, como elle, 
instruída de todos os incid •ntes desta questão; 
c :~ s e~plicaçõe:s do governo podem, pelo menos, 
illustra.· o voto dclla. , 

O Sr. Bezerra de Menezes. 
·como membro da commi~são do- oryamento qn~ 

subscreveu o pa:recar em di,;;cussãc, tem o d ~ver 
<lo t·espontbr is consiJei·ações qua ac·aba de 
fa1.er o nobre deputado pelo Rio de Janeiro que 
encetou o debate. 

S. E.:. começou daolarando que o proj e e to ó . 
~gula.r por su~fórma e p~r sua ma teria; e o 
or~dor acompanhal-o·á nas consideracões que 
fez rehtivamentc a uma e ti o·r~ra parte d~ sen 
diSC<.1~SO, q_uer q llO.nto fi ÍÓI•ma.t quer quanto Q. 
materia do projecto . · 

Quanto a fO!'ma, limil'll'•Se-á n dizer que, si 
não houve pt•oposta do poder e~ecutivo, apre
sentada a ci\Dlara dos deputados com as fo!·ma

_lldades devidas, hou,·e causa equiv::.lc,ute ... 

0 SR. ANDRADE FIGIJEIRA:-Nio apoiado. 

O Sn. BEZERRA. nE ME:<~EZES ••• quG deve 
satisfaztrr, par-1, \l'l nto .a. os papeis off'erecidos ã. 
eommissão, e sobre os qru.es ella formulou o 
pareC3l' que se discuto, ba um officio do minis
tro da agt·icnlture. ao secretario da. ca.ma•·a, 
concebido nos termos, que pede licenç.a. pu~ 
Ie:· (li) : 

« Tenho a honra de trallSmittir a V. Ex,, 
p~r" serem p1•esentes a essa camru·a, os papeis 
r e a~ i vos á liquidaçãG final das contas de Sabino 
Trip Jti, emprezario da colonia-Alexandrn-na. 
prO\"iMia do Pamn:i., o.fim da que, tom~ndo-os 
na consideração que merecet•em, "- assembléa 
geral se digne conceder 6 credito necess1rio ao 
plg·amento dJl quantia. fixada pelo arbitromento 
o. que se procedeu, e de qu~ não ha mais recurso 
algum, para a indemnisação de referido' empre
za.rio. Dens guarde a V. E:.:.- M. Buarque de 
Maeeáa." 
. o SR. AND~E }'IGUEIB.A:- lsiio não e pe

dtdo de croütto ; e a ramessa dos papeis ao 
corpo legislativo pa1'a resolver o que entender. 

O Sa. BEZl!IRl\A nl!l 1\b~~zllB, respondendo ao 
apart~, diz que. efféctivamente. !ião é um ere-. 
dito J?edid~ com as formalidades est:~ohefecida.s, 
~· · l~m uma remess~ da. questão a,o poder lc~ 
f!lslalt v o par:~ éS te resoh•er a reopeüo o qu·e 
mais convenient~ julgar; e,que, por ser assim, 
e:,m•r~. en<!ammha.ndo-a para uma solugãD, 

O Sn. BEzEnnA Dlll MENl!:zEs diz que c -·-n~ura 
houve; censura em termos, como o Iiob1·e depu
tado c<lst uma. 

Si a fôrma do proj c c to não é, porto.nto, a ge
ralmente us1d~, procede de que o credito é 
pmpo~t.o :pel~ cama-r,\, a. quem o govA.t'no ntff!.ctou 
a solução da ~uestão; o que suppõe , não é & 
primei•·a vez que acontec•J no paiz. 

- E' o que julga sufficiente dizer sobl'e s. 
primeira p~rte do discurso a que responde. 

Quanto á segunda. decla.ra :i camara que lutou 
com difficu!dades pa " decidir-se ns. q_uestão, 
porque- partilh •u a convicção que manifestou o 
Sr. Viacondo de Bom Retiro, 

Entende quo. a q a estão foi tratado inconve
nientemente ; mas. em todo o caso, ella chegou 
á commissão •·cvestida do. seguinte caracter : 

O governo fez o contrato com Tri~oti, impon
do-lhe ceJ•tos· obrig~ções e a··eitando outras. 

O contrat~nle foi omisso ; satisfez em parte 
o que lhe cumrria e em parte não. satisf9z ; e o 
goyerno eu tendeu, por ;,ao, qu~ devia deixar de 
satisfazer, de sua parte, a.o quo se obdgarn. ~ 
Eis a origem da questão. 

Este conflicto durou, sem resolução, pelo 
tempo de g-ovecno do ministro que firmou o con
tr~to, o qual já no firo. de seu ministerio cortou 
ns duvidas prorog..nf\o ou innovando o con
trato. 

Foi um atropelhimento; mas o proprio go
verno que deu causa ao confiicLo foi quem o 
resolveu da um mono peremptorio, innovando o 
contrato. 

O SR. ANI>RADE FtGUJ!lR.,I:-S~m pt•ejuizo d~LS 
'l uestões pendentes. 

O SR. B:~:zERI\.1. nE MENE~EB responde que 
estabeleceu-se a harmoni<> o ni!G houve rcoolva 
das questões pendentes, como a camara pode:-,t 
ver do novo controlo. 

Tripoti continuou : m:LB algum tempo depois 
apresentou reclamnções, ,; não lhe falha: a me
moria, pM mai• rl e 1.000: 000$000. 

O ministerio seguinte, qus foi o do Sr. Duque 
de Coxias, não podia resolver as duvidas senão 
por arbitrameuto, que o nobre deputado pele Rio 
de Jo.neiro diz não eer o meio legd e legitimo. 

·o orador discordll. dá opinião de S. Ex. em 
vista de se tratar de uma questão administra
tiva, reg"lllada por um contrato em que o go
verno é parte bibtoral e aceitou a clnuaulo. 
expressa de serem todas as duvidas solvidas por 
meic de arbitrament<l. 

O Sa. ÀNDRADE FIGUEIRA :-Nem esta clau
sula. hoje tem va.lot•. 

0 SR. BEZERRA DE :MENEZES entendê que, si 
a clausuln. não tinha vs.lo~, o contrato i;s.mbem 
niio o tinb.a. 

O SR. ÁNDl'IAnE Fr.;rmrnÁ.-A clall!ln!-a_póde 
não ter e te• o contrato. 
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O Sa. BazBalu DE llfst-."BzES diz que parece-~ por ter-nos sido contrario, eompre~··nde a ca
lhe que a loí ã. qu~ se refere o nobre depubdo mara que iaso serh a partilha do le<o, isso 
é ~ntes a.pplic'"' el a que•Lõe.a ger""" ecunouü- I •~ria. levar o pa.i~ a não achar mais com quem 
cas do que.; adulinistrativas,em que h:\ elauaula! contratar, porque ningoem queret•í·• t , r \rato~ 
expressa de contrato que calabefece uma exce- · co1n um p~der que estctbelece e aeeit., cõndições 
pçao . para a,pJicar só.,Jeote qu~ndo lhe trou:xerem 

Pot·ta.uto pare~e-lhe. q,ue a questio não podi~ vantagem, e não quando lhe fôrem oneroaas. 
ser aolvtd 1 por forma chtf!Jrente daqueUa que fo1 0 nobr~ d~puta.do insist·> em que é nullo o 
adaptado.. arbitramento; mns o orador, que respeita. muito 

O go_verno, ~or for~a do contra.to, m~m~tteu a. auto1·id~de do nobre deputádo, vê~e summa.
as du.VJdas ex>st~ntes_ entro elle e . Ttlpoll , a. men te 'embaraçado tendo de optar entre essa 
reepe>to d.ns. qu""'. na.o pode':"!ll eheg~r ~ ac- aut>rilaie e o. de dallS ministro~, tambe>n jn
côrdo, ao JUIZO arbllrnl, na fonna da clau_sula r iscollSultos de muito conceito, sendo um d ·lles 
18• do mesmo eontr~o ; ·•uas os doas o.rbttl'os. o Sr. coua1lbeiro Costa Pereir3, que celebrou e 
.atastaram-s7 e~ ~u1to u.m do outro. . . iunovuu o contrato, e '}Ue cert~mente Dão iria. 

O de Tn .oh Juls-ou que o Estado dena illildit· a í)at· te contratante, estabelecendo uma; 
306:000$ e tanto; e o d.o soverno entendGu condição sem valor jurídico, cujos e!f;Jitos tos-
quo deVIa-•~ dar 200:000~000. sem nullos · 

Nesta conjuuctnr~, .o m·bitro desempMaute · 
o Sr. Visconde de Bom Retir.>, depois .de fnn- O Sn.. Â.NDMos FroUI!ltM di um apal'lil, 
damenbr oua opiniiio-<le que S;<bbo Tripoti O Sn. BDZE!IllA DE MBNEZES diz que a. parte 
nc:o e1•a credor do Estado. . . . . contratante confiou na: cláusula; e, si o mini&-

0 Sn.. ANDRA.DE FrGtJEnu: -E não· ê: por tro sabia que era ella nllla burla, abusou da 
isso não podemos 11a.gar . igMranoia G d~ innocencia da p&rte. E o ora

dor niio pôde desculpar um u.iui-'ro quo. prece-
O Sr. B.ZZJ:RRA. ·DE :MENEZDS ... julgou-se de assim. 

obt·íga<Io, aínda. por força do coutrato, a dar sen 
laudo, .conformando-se eom o do .conselheiro O Sa. AND!U.D:E FIGUIUJU. : - Antes da al
Olega.rioHercnla.no de Aqui no e Castro, que era tima.lei que regulou o juizo arbitral. es!la clau-
o que finva a q ua.ntia menor. suJa. era commum em todos os contratos. 

Nest8. confonnido.de, e da pois de se aeha.r o. . O :!ia. Bzzl!.áu Dlt Ml!l:<E~ES diz que, aí d~-
quostão solvidllo por .juüo ar bit r.,.!, íoi que teve pois daqu ·lia. lei e que a elausuLI dei:tou de ter 
a conunissão de orça.ffi·~nto Je luttu·vir , em vista yr..]or, nft.o s~ entende i.'Jao com 0:1 contrato& all 
d .. declara.çií.o do govGrno- cie quo do havi> teriores, porque as leis nài:J têm efl'eito 'retroit
mais reeurso alg-um-; c, do e~tudo que fez re· tivo. 
anltando-lhe a mesma convicçiio, la.vron o pa.- E' esta uma questão de direito em que · sup- . 

. reee t• c1ne se discute. ptí• o orador ser oua~dia intromeUer-es ; maa, 
Já vu, pois , a camara que a questl:o de ser como basao-se uos principi08 do bom•en•o, qu-. 

Ttip~ti credor ou devedor e do !J':'<>nt•"" de oou são o• fnnlsmentos do sciancia. do direito, re
crodito ou de aeu debito só p00i, e de vi& se~ levar-lhe-a a co.mu-a sua temeridade. 
~-entilàda antes da aentenç.'\ arbitral. (Apoia- Tornando ao que expoz, para mais firmar aa 
elos .) Ahi é que ss devia discutir como pensa o bases em que n;;sentou a. cornmist!ão o seu p&
nobre deputodo pelo Rio de Janeit-o. Ahi é que recez·, di~ que póde o nobre deputado ter razito 
se devia. fuzer a liquidação. em j uL:ar aquells: elau:sula nu!la; maa que Ss-

0 Sa. ANolUDJ:') FIGU.illl\.<.:-Até 3.0 pagamento bino Tripoti, aeeit&ndo-a do governo b;'Bzileiro, 
ó occasi.ão de s~ disct1tir si se d~ve ou não. não pó de reconhecer-lhe a. nullidade, sem. a.o 

O Sn. Bnr.al\A.'n:t Mll:NJJZ!S reconhece que 
S. Ex. tom mais competencia na. ma.teria; ma.s 
·parecB-lhe que nãg tem razio. 

mesmo tempo adquirir o direito de protesta.r 
eontm a dasle•lJa.do daquollo iOVQrno, q11o 
abusou da sua ignora.ncia. 
. o orador, pondo-ae fó~a das chicanas que 

o direitO levanta. ... · 
0 Sa. ANDRADE t' tGUliB..A :-Chicanas, nio. 

Em todo o CilB<>, desde 'iue o E.&hdo nju~tou 
com a parte resolver por a.rbitram.ento e 'lue, 
;>Oi' occasiio de fazer-se esse arbitrnmento, li
quidou-SG, si v~ õeru! SÍ1>~ m.ale, a. obrigação a~ o SI\. B.&ZElUU. DJ: MENBn:s declara. que 
pagar elle á mesma parte 200:000$, . julga o nio so r~r~re .O nubre d•putado; mas ps ra ha;· 
ora.dor qlle não h" mais reeuroo decente pa.ra. moniur a. ph1•aoe dirá: J>onélo-se fóra dao têas 
deb:a.r-se de po.ga.r aquella. qtw.ntin. (Apoiados.) com que os e.dvoga.los aa.bem envolver as quea- . 

Repete, abundando n8JI consideraçl5es do no- tões de direito ; assegura que na. questí!o ver
bre deputado pelo Rio de Janeiro, qn.e dóê-lb.e t9nte tomou parto, como membro da commiasio 
ver pagar o que se não dsve (apo i"dos a apar- de or9amento, muito de 1Jôa fé, acl'edito.udo quo 
tes); mae est.tl. cou vencido de que. no estado da uma. clausula in.serida em conlrato a.eaignado 
questão, não }la para nós outro recurAO, porque p~lo govet·no tinha valor jurídica; era funda~. 
n«o so trata· ma.i• de n.m direito, trata-se de um mento serio ptn solução das duvidas a que ae. 
de,•er de honra. (Apoiados.) ella r ,,feria ; e que, embora. tal solução toas~ · 

Si fossemos es\abel~cer o eystema de re- infundada, não ha racul'!ia plll'S. o &.lado ienão 
fottnar-se ou annullar-se a cl&usnla dos eon- confirmal-a, senão honrar· a fuma do ·.en :mi
tratos que· é contraria. ao intereoso do Esta<\o, nistro. 
COlllo 1S& quer uo caao ; vertente, aceitando-se o i · Foi esta a ba..oe:que tomou.a Clmmiasiio pa.ra 
IU'bitramen.to, mas reenMndo o juizo arbitral'. formular o parecer qne •e debate • .. · 
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A questão não exige maior desenvolvim<Jnto ; I O St<. ALFREDo 0HA-.. Es : - O nobre 
e. o_ nobre de.j?utado, que foi direet?l' d·t repa.r7 dep~~do. não disse. que a novaçllo do con· 
!Içao por on~e corl'(lU ei<te negoc10 e que fo1 trato JUStlficava a reclamação de Tripoti Y 
mvocado p lo .. nobre dcfulado que ;ompen o o sa. BmzEB.R.A DE ME mzms·- N- h • 
debate, nlo pó<! e traze~ a c.a.wara ma1s luz do N • _. ao, sen DL· 
quo wm feito a. diseu.osã<>, baseada nos doou- O Sn.: ~LFREDO OBA. VES :-Entao a que ve1<J 
mentos aqui preaenteo. a novaçao . 

Esses doeumentos provam que devesse ou O Sa. BEzERRA. DE MENEZES: -Para pro-
não o E•tado a io.demnisa.ção de q'ue s~ trata, var q.u~, apezar das. duvidas que ,jã. existiam, 
GS.a indem.nisaçio foi .determinoda pelo pro- o muustro. mandou L!li':O~ar o con.trat.o; qui" 
cesso que o mesmo Estado cotabeleccu para 0 apenas behscar o m!DlStro. 
CS.S.Oa 

Si nã<> é elle bsseado em direito, é baseadJ 
nos princípios da honra e da dignido.de do J?1l.Íz 
o] pru'ee'er <:J.Ile nelle s~ firmou, o d& commissão 
c!e ·orçamento, <pi<! o ora.d<>r espera sor,; o.ppro
vado pela. camara dos Srs. deputados. 

'O S:l". A.lf'redo Chaves ~-Sr. 
presidente, direi poucas palavras sobre o crê· 
dito que -se pretendo abrir ao minist.erio da 
a.i"!'ioultuta. Era. minha intenç·ão n!io tomar 
P:U'te neste debate, já. porque me acho conven
Cido que !Ulo® . se consegue com n.s diseusaõo, 
d9sta casa, p<H' isso que é ~a.bido qual o voto da. 
camara an~es das questõ ~s serem da.dM para 
ol'dem do d•a. ( n.Zo apoiados).. . . 

'O SI\. ULYS3ES VJ>!.~NA. :-"E' uma inju.stiça 
de V. Ex. 

O Sa. ~~FREOO CHAVE> :-Então repito que 
11.11. occas1ao em qae se fez a novação 
n~nhurna das qu~•t?B~ que justificaram a resci-
5ao do contrato ex1a~1a4 PortanLo, 5i o nobre 
d•putádo teve intenção de beliscar o minist,•o: 
beliscou-o injustamente. · 

0 Sa. BEZERR,t DE MENEZES: -Leia V. E>:. 
os papeis e verá que havia jà duyidas. 

O Sa. ALFREOO ClíAVES:- Vou expor à. ca
mara os factos como s.3 passaram, e ella reCG
nhoccrú. que a nov~ção do con~r .. to nada tem 
que ver co:n os motiv9s da sua rescisã~. 

E' incontestavel, Sr. presidente, que a 
clausula que deu a Tripoti o direito de en
ten~er-se com o governo em qualquer caso de 
dnV'ld" n!l Mnstanci11 do contrato, não tern pro
cadencia senão quando taes duvidas fossem da. 
execução do m"smo -contrato ; mas não quando 

O ·~ft. ÁLJ'REDO C:aA-v&s- ••• já porqua não SB tratasse de faltas qne P'ejudicavam"- "xe
c;=areet .. -vü <;>xplí·ea.r o proxdimento da rep,.,._ c':'ção do meomo <l<lntra.l:o, por'!ue então o que 
tição que dirigi, jnstinu.ndo a opinião que Y}g~rava era a .claust\la que dava ao g{)verno o 
com ~elaç~o ·ao assump.to ~ustentei, desde que d1re1tO de ra ~!são piir infra.cção. 
o voto do lllllstra estadiSta, Visconde de BiJm As<im, si o contrato foi rescindido porque 
Re~h·o, f<Ji ~ntrariD à indemn~ção e1igiàa, não foi-cumprido,porque foi infringido pelo con
aJiiSI.m -crmro fot 'O parec.ei'"da comml9.Sio de orçg.• tratante, não tinha.- este nenhuma. ra:tão que 
mente que .reeonhecea. nã~ ter TdpGti -direito justifi.casoe " a.Tbitram,nto. 
a 1\a,-er oos cofres j?Ubhcos qualquer ,quantia. a 
titulo de ind&mnisa:ç.ão. {) SR.. B:mz:ettl\.1. nE llfJcxEzEs:-São cousás 

P':fal$t!ria uesto projlasifx>, guardaria SÍ· mui to diffarentes. 
1':'1?'~,."' aca~ o Pobre deput3do p3lo muni- . ~ Sa. ALFB.EOO ~HA\'Es:-Pelll. simples expo
'7pro neu Lro, 1[U:e m1! preced<)U .na tribuna, não &Içao dos !a elos, va1 o nobre deputado varitie&·r 
t.I.I'~Bse "'?OIItrado pllUCG oonhecer ,da questão, qae o arbitramento não teve razão de ser, il que 
na <l:q>osl~o -que della fe~- fo! uma. illega.lidade em prejuizo dos cofres pu-

O nob"i'e deput~-do 'baseou a justificação blums. 
de wa opinião no fa.eto da ler sido innovado 0 . Em 1877, Tripoti, quo; pelo seu contrato 
.. ,~mato, eoneluil:l.do dahi ter 0 ~verno reco· ttn'ha obrigação de in~rodcrzi'r e estabelecer eoi 
nhecido que quaesq~er -ques1l5es, 110 futuro determin~do prazo, cedo numero de familias 
leva.n~adas li1lo exee?-çao do 1lOntrlto Tripoti, 1lÓ ·de irnmigt•anl.es no Parani, int:•oduzi u o nu
podeMam ter resolvJdas por arbftr .. mento quo.n-, meNl total~ quo se· ' el'eria o "Contrato; assim 
do o não .fosoem por acoordo. elle recebeu n~sse a.nno as ex\)ediçõe> con-

Sr. presidente, a nov~ção do contrato nada "~antes dos .na.vio•Isabell·a, Jl.,na Piz;;o~no, 
tem ~ne yer com a es.peeíc, por isso que foi llam_o,., o Ligu_,...., isto é, 206i immigrantes. 
llnllll'lor a.O;S .. t~ctos, ib .na.turozo. diveraa, 'qUe Corna.-lhe &'Obtl~çã(), 'Pelo co:ntrato, d·e 'deSl1m· 
d!nm mgl1vo a sua macLs§o, e .portanto às ra•. harear, a.loja'r, suste!lt.Lr e llBtabslecer esses 
zo~s que fu_)ldamentaram a r~c1amaçl1o 'l'ripoti. : im,rtis:ra'?-tes ; entreta.n,to., apenss chegados 
A, l'enovasao . ·do conl:rato dtm&nou de d~vidas: estes 1nd1v:.duos, para CIIJa -recepçful :não ·estava 
otlgl.nacl..•·d~ in:tell~gencia que deveria ser dà.da: P!'eparado, rec!amon Cio gove.rnn msios q11e 11 

... a !:1gttr~~,~s de su~ estipulações. Ell~ po- governo nio tmh"' nanllama obrigação d9 -di~

.. d~m v(!l'Üicar-s~ UIU<:ammite na. eonstancia do pensar-,the • 
à]!Jl].iao contrato, pGrgue . era em taes con- ' ~ão ~bstante reconhecendo o governo que 
.di~1J~ que vigorava a cla11Sula a qae se apG'J"Ou: podunn ·licar ao deoampa'r<Í "" immigra.n
o,':nõ'brQ}.e~ta~o .. ,~~ Sllitan_tnr que TripGti: tes ree.emehegad<Js, sem os· rec:a'!'Sos ne
tililill. .o ªl-te1\:o il:e<~:n-.lr 0 .arb1tra.mento antes ·cessari1:fll p~ra.,. Stl3. subsistencia, concedeu, a 
qu-e "O ~·l'llo 1hil püdasse rescindir 0 contr.ato. titulo. de Miao'la~nento, mai>l :de 182:eOO$ , 

() ~-~ lli: ~--v~ B:r. .• ,n~o · g.us.~ti1>. 'fllB llt!rV1111 pra ~ llllinentação doo 
me a e a p9,terl!ia».tll'do~ft.'lliiodiM. 'e. ~ ~ qtm·:mll!tn a ~d1!!1 'lmn 1Jtl!! lntav11. l'l'l;poti. ./' 
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Não satisfeito com hto, o contratante exigiu 
imrnedcataiUente o pagamento de ~~~al de suas 
pa.ssa.gens, emquanttJ que o contrato. ~statua 

que; este paga1uento não pod::da ser feito senão 
depois rla sa •cha"em os immigrantes estabele
cidos. 

Ora, estando o J immigrantes, apenas che
gados, depositado·• n o:<ponsn.s do Estado, como 
tinha Tripoti direito &; exigir esse pag>mento? 

O Sa. BEzP.RRA nJ: M~:-.Rz>:s:·- V. E:t. ••t:i 
abundando n cs minhas razões·. 

O Sn. ANDRADE FtQOEUU:- Mas nem rodos 
conhecem este negocio. 

O Sn. ALFREDO C!!A YES :-'Vou chegar ao 
p~nto de entend 'r-ma com o noJre deputado pelo 
municipio n~utto. 

A• mencionada erigencia. accresce que 
Tripoli declarou, e entre os pa.peis que foram 
presentes ao governo existem innumeraa 
pro•·as n ·•se sentido, declarou que não estava 
nas condições de poder ex!cular o coat:aw. 

A' V"i~h. disto, Q:s:igindo o S.overno que o con
tratante se ;!esoori ~asse dos compromissos que 
havia tomado p~ra com o Estado, Triputi con
fessou positiva e officialmonte que não o podia 
fazer e qu• só seria s~Lva a ~lla colonia no caso 
do Estado a encamJI"-l'. Eis o fim a que se pre
tendia chegar, desde que se organizou aquella 
em preza. 

O governo, não devendo conformar-se com 
eote modo de solver o. questílo, por dec•·cto de 
Abril de i8n, ba•e •do n~ cl~usula do con
trato que dav~ o direito de rescit1<1il-o, po caso 
de não ser curnprilo, declal·ou-o rescind'do, e o 
contratante aaaim ficou obríg:.do a l'epor ao 
Estalo todas a~ qunn~ias recobidu por adian
tamento. 

ll'angeiros, po~ isso qu~. como de Mstume, nito 
se açha presente o seu collega da s.gricnllura. 

O SR. LoOl\lll!iiÇo llE ALIIUQDER.QDE (m;nistro 
de ••t;fangei>·os): -Está. no sena.do discutindo o 
Ol'çamento do ~eu ministerio. 

O SR. ABEL.tRno na B!I!TO:-E' notorio o mo
tivo ci:t ausencia do nobre ministro da agricul-
tura. -

0 SR. ALFR:EM CHAVES:-Não creio q11e o 
nob~e minisiJ'O d.< agricultnra deixe de ter mo
tivos qu~ abonem ~ sua ausencia ; mas S. Ex. 
não tem tido tempo de :.ssistir a uma sessão, 
sell uer., nesta camara.. 

O Sa. AuGus-ro Fu:uRv:-Tem vindo muitas 
vezes. 

O Sn. AB~LA'!too DE BR!T~:-Niõo faça di3SO 
ma ti vo de accu~ação porque ~ improcedente. 

0 Sa. AtFl\EDO· CHA l'l:S :,....E' um reparo. 

O Sa. CARVALHo REZENDE :-Reparo fun
dado. 

O Sa. ALFlumo CHAVEs:- Rep~ro fundado, 
como diz o nobre deputado. 

A t·eclnruaçã.o do CGlltntanta feita. fóra de 
tempo e Olt\ circull!stanclas Blll qu~ não podia 
ssr attendidL .. 

o s~. BEZERRA DE MENEZES : - Antes da 
rescisão do contrato jà ha vin reclamações de 
Tripoti. 

0 Sl\. ALFREDo Ca:A VES: - aavia reolall\!1· 
ç.õos qunnto d ax;oeuç.ão do COll~t'aco; o cont.ra.
lan t ' eav. dava todos o~ meio~ e recurso• para. 
que o gDverno enealllp~sss a, sua. eoloni '• e 
da~i resnl\ll. ta.robem prova de que não e.!ltava. 
em condições de e>;ecuLar o ~eu CO!I,~rnto, juati
íie,ndo, portallto, a reseieão. As reclamaçõe~ 
por ind mnisação aó foram :J.present~~a.s depois 
da l"<.>Scisiio. 

0 SR. BEZERRA DE MENEZES:- Antes. 

Processava-se esta questão, tratava-se de rea
lizar a hypoth.eco. dad~ par., a !{arantia. do Es
t:l.!o, qu 1n<1o Tripoti roclnmou contr.L a rescisão 
do contro.to, O ministro de enti\o, coh -rente 
com o seu acto, inder"rin a reclamação, man- O SR. ALVI\ll!DO C!!AVEs:~ Está. engan~do. 
dan~o 0 roclam •nte 1,ara 0 ju1zo commu "· si A. reclnma~.ão foi publicad. em Julho ou AgostQ 
acas 8 , jul.=ava ferido em seu,direito; 0 por de 1H77, e live occasiào, por ordem do Sr.coll
e-ta fónl1a a qucstiio 1l.ndou administrati~a- selheiro Tb.om>Z Coelho, de impugnai-a, e a 
monte. minha impugnação é de 6 de Agosto. 

Succintamente é est~ a historia a. rescisão A reclamação foi feita depois da rescisão, e 
do contra to qu • nos occupa, e que, como é facil não o podia ser antes •.• 
verifico r, foi intringido p lo con~ntonte d ·sde o Sn. B~zERRJ., DE · MENEZEs:- T;1.nlo podia 
"' instai! ação da colonia,a qual,d~endo s 'r esta- que começ1ram desde 0 primeiro ~uno. 
b elecida em terra• do Rstado,na forma expres•a 
em unH de 81118 clausulas, 0 foi em ter~:~.s ad- 9 SR. ALFREDO CHAVEs:- l'rat~va..se então 
quiridas a pwticuhres.. da intelligencia du cuntrata, ~das reclaD!aQ<!es 

E' ~in~ul:~,r, Sr, presidente, que,,.; e•te con- a que se refere o nobre deputado veiu :l. 1:10-
tr~to ti v esse sido cumprido com lealdade, o vaçã:o do mesmo contrato. 
contratante não teria. direito a receber do Es- O Sa. Bnl!.RRJ., DE lliENEZEB : ....; Perdôe..me; 
tado como auxilio q uanth SUFerior a 200:000$, q_uando se fez a. innovs.ção elo contrato Já ell;i&
e que, não tendo sido elle cumprido, o contra- tuun reclama.çõ~s de Tripoti sobra p&ga'1!ento, 
t<>nta receba q•u•ntia sup•riora 200:000$,porque e deviam ••r resolvida.• pela olaus'lh l8•. 
,> de 182:00~$. de que fallei,. d •ve-se a~res- 0 Sa ALFREDO CN<\T~: _Sobre pag•l!len\o 
C,Antsr os a.;hantamentos ··osterz?rm~nte fe11;Qs. não podi1 ser, porqtte este. só Jevi11 ~·a~\za~e· 
hm taes eondlções,,como P.odor_::. h~J• o contra- depois do~ colol\Oi eslab ·lecidos. l'ri~Qti n~· 
~ante .obter ;un"' md;m!ll•ay'".• pc~o menos ·1 tinha estahelecidooa2.0ô:l immigTantes; COll\0 
1~ual a quantta n que ttnba dJre1to, SJ houvesse odia exi.,.ir. P"gamento ~ . ·. 
&do leal no culllprnnento de •u:>. p~lavra 1 P 0 

Aqui vem :. pello uma questiio, que tom.o a O SR. BEZERRA DE~ MENI!lç~ : ~ ~lltenda-
liberdade de propor .. o nobre ministro de e,.. ma.noe ; a8 reclamaçoes que foram J1l.lgada.s 
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- pelos arbitras já estavam feitas ante.s da resci
slto do contrato. 

0 SR. ALFRE!lO CB.t.. '1ES:-Est011 prompto a 
aenw-lile, mas nã<J pOIISO consentir o euxerto 
do discurso do nobn t.!e~ulado no rneu. 

O Sa. BJ<li&UA. l:lll< MENl!ln;s '- lim sim.plea 
aparte não é um enxerto. 

O Sa. ALF!\:SDO CIU.VES: - Tripoti hàvia-se 
.obrigado a receber immigrantes,a transport.>l-os 
e a estabelecei-os pronndo ás suas primeiras 
necessidades. 

O governG por seu lado colllpromettea-sc a 
pagar uma certa quantia por immigrantes esta
b·etecidos. 

O contratante introduz os immigrantes, não 
oe estabelec~ ; perg:.unto, tinh~ o direito de 
reclamar do governo o pagamento das passa
gens desses immigrantes 1 lncontestayclmente 
nâo. Pois abi está ; uma das recbmações era 
estilo. 

Por isto asseguro ao nobt•e deputado que as 
reclamações a. g ue se refere ião exa.c l:ámente as 
provas adduztda.s da incap<J.Cidade do eon\:'=<
tante para .realizar o compromisso que havia 
tomado com o Estado. Portanto ess's reclamn
ções de factos anteriores à. rescisão não provam 
que se ho~ves~e reclamado em termo' a poder 
elle ser attendido, 

As re·:lamaçõas referem-se, é certo, a factos 
anteriores á rescisão do contrato. porque a6 
a.nt.as da. rel;cisão é que e.x.istiam relações entre 
o contratante s o Estado ; mas, dnqui se não 
pdde concluir ~ue houve xeclamaçào em ter
mos a. impedir s rescisão. 

Volto á questão qu.e pr~tendia propor ao 
honra.do S1·. ministro de estrangeiros. 

Feito o arbitramento, embora em condiçõ·~s 
em que elle não se poderia regularmente reali
~ar, e tendo este acto de sortir seus eJl'eitos, 
pet•gunto ao governo: os 200 conta• que tendes 
de pa.gar ao eontratonte, cotno inde,anisaçlio, 
lila alem das despezas feitas já. pelo Esta.do,e que 
sobem a qu~ntía superior a 200 contos, ou 
tereis de computar na indemlli .• ação aquella.s 
despeza•1 

() :>n. LoUnENÇO DE ALBUQUBI\QUii (ministro 
d~ estrQ;ngeiros):-Peço a palavra. 

O SR. AL~uno CHA .-:&s:-Si o ll'overno en
tende que a tnd~mni~~ção· arbitral e para se dar 
&P~ll;'l• 200 contos a Tripoti, dit·ei que não 5tto 
preC}SOS os 2.!0 contos de qu~ trata o Ct'rJdito, 
por Isso que o Estad~ já é credor de Tripoti em 
quanti~ superior. a essa.. 

O Sa. LOURENÇO llll ALBUQUERQUE (ministr~ 
de estrangeiras)~-E o governo pa "'ou as aub
vençõeo a. que · sa tinha obrigado 1 " 

O Sa. ALI!'R.Eno Cn., v E.:- O contrato foi re-
9ciudido p •r nã' ter sido cumprido. e por um~ 
conJ. cão netle estabelecida no ·c.aso de re
sc.i_;.ão o governo niio erà obri noado a. J a.r 
~?-~"mn1sa_ção_ algu~a, e ·antes 1inha. o di .. 
relto de ~a ver qu.al').uer arliantament<> que hou
vesse fetto a· Tripot1, t3.nto que se estabeleceu a 
hypothee.a d.e"sous bens. (Aparles.) 

Mas, SI o governo ente~der como parece, que 
se devem dar 200:000$ a.lem das daspezaa feitas, 

então direi:' o governo e a c1mau aunullam 
o arbitramento q ua era para uma indemnisação 
de 200:00[)$ por isso que vai dar mais de ...... . 
400:000$ a titulo do iudemnisaçãc. 

A camara atlen.l~ be u para esta circumstan
cia, que é do u.u valor moral que não deve es
capar à nossa ap,eciação: um contratante obri
g~-se por cl,uoulaa e:.:pre-s.' a re8olização de 
um fim dado; ·se aquelle for escrupuloso, leal, 
sincero na re&lu:açã.o do seu compromisso recebe 
uma guantia determinada, mas si, por circum• 
stanc!Jl.s supel'Venientes deixa de cumprir o seu 
contrato, :to cama!"~ doa SrB. deputados, ontende 
qae elle tem direito não á quantia marcc1das 
mas ao dobro dess 1 quantia! 

Não quero demorar-me nesta questão, porque 
todos O$ papeis, todas as opiniões emittidas, 
quer dn. presidencía do PMan!\, e por mais de 
um prasidente, quer do insp•ctllr especial de 
coloni>ação na província, quer da secretaria 
da n.,;r\cultur~, quGr do arbitramento, e mesmo 
da commissão da c.amara, prova.m que Tripot-i 
não tialta dil'eito a aenho.ma indemni•ação, e 
<J.Ue as im o ~cto de rescisão do seu contl·ato 
tem a maior justific:tção que, ex;oriroindo l\ 
ob•ervancia eomp!?ta das obrigações do co n
tl"<>lo,só por paixão política é que o uobre relator 
da commisaão poderia lembrar-se de que1·er a 
tal jlroposito beliscar o honrs.<\o ministro que 
decretou a rescisão. 

Sa. BEZERM. t>E MENEZES dà um aparte. 

O Sr... ALFL\EDO ÜHXVJ:s:- Nescas c; ndiçõe&, 
uão me sendo licito cansar a attençáo da cama r a 
com ~ exposi~ de factos conhecidos, termino 
assev9rando que não será por força do dir.:ito 
que se abrii·ã, as arcas do thesouro para dar 
uma indemnis1çio ao reclamante, e que elle só 
sahirã sati•feito desta casa •i fór protegido pela 
c ,ndesc 'ndencia que tanto tem compromettido 
os interessel! do paiz. (}<{uito bem, muito beal.) 

O Sr. Lou1·on.ço do Albu
querque [mi,istro de e;tranyeirus):
Sr. prosidente , sinto muito nãJ ~stoja pl'e
sente meu colles-a, o Sr. mini;tro da agric<ll
~ura., parll. discu.tir es~e pro jecto, poils conf ~sso 
a V.· Ex. e à camara qu.< o nome de Tripoti j:i 
m.e está. fa~enlo mü aos n ' rvos. Desde que 
eutr ·i para o rninist~rio dos negocio.1 esLran
g~iros, ouço constantemente ftllar na qu~scão 
TL•ipoti, ung a.- favor, outtoe oont\.•a.. Na íu.lt~ 
de ouli'os motivos, b .sta:ia este para que eu 
tivesse o lllaior e tupenho em sua promp•a so
luçao. Si a camara elos Sra. deputados entende 
que h.a e.w nuasll- legi:)Ia.çã.o meio regula.t· de se 
annullar uma >entença arbitral, e, por outro la
do,acr~dita 'llle a décisao de 9.ue .e trah ear,ca 
de fund~:ueuto, rej ci te..a. ; ~l, por é l:n

1 
pensa o 

conLrano, p 3ça-lhe que r·~solva. loo-o e-!te ne
gocio, pais ell~ não ~tdmitte mai~ d~mora.. 

Senhores. o i!Overno, não ~ ~ndo podi lo chegar 
a accórdo eom Tripoti, jul;ou qu~ o melhor tueio 
de resdvera queotão pelo mes.no Trípoli sus
~ita.dY. e;a: snj-3ital-~ ao·jub:o de arbitros4 

O arb1 Lro, que para esse fim nomeou. n\!o a 
~ertamente um homem i'~norante, mas um dos 
membl'o• mais diatinctos de n<l'Ssa magistratura 
o Sr. desembargadcr Olegario. ' 
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Este dig-no juiz, n quem foram pr~'éntes 
todo~ o~ dncumentos coucel'neutes á ca.usa, C::I.a

·minou-qs com todo 9 cuil~do . 

O Sa. M.<ç-Dow!OLL:- Foi e:tactamentc o 
juizo ~rbitral ou simple•mente em arbitt•amento 
a que se procedeu ~ . ·~ 

O SR. L~üREXÇO DE ALEUQUERQt:E (nânistro 
de estrangeiros):- Jnizo arl:litra,L 

O Sa. MAc-DJ\VELL:- Instituiu-se por com· 
p~·omis;; o o juizo ::trbitral ~ 

0 SR. LoUB.EKÇO DE ALBUQUE!\QUE (minist~O 
de estrcmgeiros):-Sim, senhor. 

Depois disso, é que deu o seu laudo : e como 
fosse P.st~ nivsrgente do lando do oatro arbitrns 
foi rtomeado P'""- desempatador e honrado Sr. 
V isennde do Bom Retiro. S. Ex. declarou, o 
certo. que em sua opinião,ionge de ser Tt•ipoti 
-credor, e:ra devedor d<> Estado.; m.a.s acc.reseeh· 
ton que, send0 forqado a escolher entre os dous 
laudos, preferia aquelle que lhe parecia. e effe
c tivamf)nte et•a, m~nos oneroso ao Estado. · 

Eis ahi o negocio exposto em seus. termos 
mais eirnples. 

Perg-unto: que recurso reso~ h(\j c ao Estado 
para mlo pagar a quantia, a que foi condemn 'do 
peb juizo arbitral~ Dirijo est" ~rgunto. :iquol
les propriu' q•te combMem o direito de Tripoti; 
elles q11e me declaN•rn si ha neste paiz tribunal 
que tênha uuto!'idade p•ra decretar a nullidade 
de uma sentença arbitral. 

O Su. MAc-DowELL: - O nobre deputado 
pelo lUo de Jan~iro antecipou a respo~ta, de
clarando quo o juho :trbitrdl era nullo, porque, 
na fórm>' da lei de iBH, a questão devia set· 
ventibda no juizo dos feitos dll. fazenda, 

O Sn. LouaEliÇO nE ALBUQUEI\QUE (ministl'o 
de utran(lcit·os):- Perdôe-me V. E:~:.; o hon
rado do pu tado, l'Gln tor da commissão do fa
•onda,latt a clausul~ do conh•nto, em '!UO so 
est.aheloccu a ,\uizo nrbitral como o meio de se 
r~solvcrom quMsr1 ~ter questões, que surgissem 

• entro o contratante e o governo. (H a um 
ttparte.) . 

Sonhot'oa, oRl<l negocio o d~ tal modo claro, é 
tão mouifcsto o dever que tem o Estado de pagar 
a indemniza.ção, que o honrado deputado pela 
provinci~ do Rio de Janeiro, o Sr. conselheiro 
Pereira da Silva, ent~o meu collega na com
missão de orcamento ~ relator do parecer, de
clarou-me:-.:Não ba mais recursus ; agora só 
resta pagar. » 

O Sn. J. Pe~mo: - Tambem me declarou 
isso. 

0 S~. Ú>URENÇO DE ALBUQUimQU:E (ministl'O 
de estrangeiro.•): .:... E depois que expoz-me a 
questão, fiquei convencido de qu$ hoje só po
deríamos ·empregar meioa dilatorios, que nunca 
ncam bem aos paTticulares, e muito menos ao 
governo. 

O SR. BEZER.R...-%. CA.v.ALCANTr;-Chlcana.. 

O Sl!.. LoUli.ENÇO nE ALBUQU~QliE (ministro 
de estrangeiros) :- Chicana., sim. Eis ahl por 
que, como membro da commissão, assignei o 
párecer. 

V. IV .-50 

A quMtiio de direito. como muito bem pondc· 
rou o honrado depu~ado pelo wunicipio neutro, 
rleYia ter sido ven tilac!a antes r.lo juizo arbitr:ll 
mas depois de pl'Ofcl'id• a sentença, ao devedor 
só resta. executar-se e pagã.r. 

E, senhores, tanto mais empenho tenho em 
. que se liquido ••ta questão, qu~nto, como aind~ 
h& pouco disse, ji• estou cansado do t•eceber re-
clamações. . 

Pet·gunto i camara dos Sl's. deputados : Fica 
bem ao governo do Brazil, g_uando não t~m mois 
réc.urso dcc.oroso d e que 1 \n~ar mão p~ra escu
sn.r-s~ ao pa;ramanto~ rcta.rdal-o ~ 

Contento-me com fazer a pergun.t t e estou 
certo de 'lllC a votação d:L. cam~,-~ será a respoet~ 
mais con1·eniente. (.4.JJoiada•. Jb<ito bem.) 

O Sr. Oa:ntão :-Sr. p~es!dente, 
creio que nenhum doS _membro~ desta casa 
de•conh•3 C3ri a gr~l'id~de do. qne•t~o que d is-
cntim~~- · · 

:\ão ~ntrarei, n ~m estou habilitado par~~o 
entrar, na questão de direito; mas desejal'a· que 
o no·bre illinL;tl'O d 3 . estran ~airos 93.tisfizesse. .a 
unua. pergunla., quo foi feito. ~'o gov~rno p elo 
nobre d~putado pelo Rio de Janeiro, o Sr. Al
fredo Cha ve.s. 

S. Ex. perg untou ao governo si~ ~u~ntio., 
que o Esto.do h wia gasto co:n o estabeleci
mento ~ sustento doa colonos a qua se refere 
a reclamação, quantia que devia se~ despen
dida JlGW contratante, mas que não a fui, dcw 
ou niiO ael' levo.d" mn contu na indemniz~çâo 
pedid"' por Tripo ti. C,·ei~ que este é Ll"' ponto 
importante. 

O governo faz despe•~s. que deTiam correrp<~r 
conta do contratall.te. E,te pede um?. indcm
ni?.~ção, quo em minha opinião, dcv1 set p~gtt, 
mas não íalla nessa quan Lir\ qu·1 o Est:-~do 
gastou e qu~ devia ser por Gl!e empt·~gada. 

o Sn. BEzERR,\. DE Mzsl!:zE.,-Peço " ro
lavra para explicar. 

O Sa. CAlfr:i:o:- O nob'c St·. ministt•o de 
estrnng-eiros não sat.isfe• a e.<t 1.perg11nta ; li
mitou-se a dizGr que não havill- mais tribunal 
para appella.r, c quo, por disnid~de o honra do 
paiz; devia $Or paga e,b indemniz~çito, po:· 
isso que S. Ex.j9. se t~m vis lo muito emb:1raçado 
com reclamaç!)es, não có do ministro italiano 
nesta corte, como directamente do governo da 
ltalia. S. E:r:.t repito, nada. no~ disg3 quanto .a. 
esse ponto, que ali:is parece-me import:tnte 
par~~o a deci<ão da questão. 

Depende dessa e~plioação o meu voto, porque 
devo declarar a V. E>;., Sr. presidente, si essa. 
quantia tem de ser levaàa ·em ·conta, votare~ 
pelll- indemnização ; mas, si não tem, votare1 
contra, visto como nesta segunda hypothese,. 
p1gar-se-á áo conLrat~ute ulila ~uantia. du
pla d•quell~ a que ell<> tem direiro, is to é, 
200:000$, que elle reclama, e mllis duzentos e 
hntos contos, que o, governo gastou e que 
devinm s er gastos por elle. 

Esperando que o nobre J'ela.tor tla commiasi<o 
esclareça este ponto, ag11ardo n decisão <lo meu 
voto para depois de ouvir as 0J<p!icações de 
S. E~. 
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o Sr. Bezerra. de Menezes ~via no cont.rato duas clausulas: uma. que 
voU/l. á tribuno. para. satisfazer o orador que dfl.va. ao governo o direito de rescindil-o por 
ac.:~ba. de sentar-se, dand<>-lhe a e1.plicação que faltas que o empreiteh'o commettesae e outra. 
pede para regular a3u voto na. materi~ . . que sujeitava. governo e empreiteiro a juizo 

Est& subentendido que as despez:s feitas pelo arbiaal, si as qnestl!es entre elles não pudessem 
Estado com a colonia-Alexandra-for<tm com- ser solvidAs por accórdo. 
putadu pelos arbitres para. tira.r-se o saldo de Ora, si Tr1poti não cumpriu suas obrigações 
200:000$ em favor de Tripoti. Aquiestá ~conta; como de facto n~o cumpriu ·no rigor do con
aqui está a apreeia.ção, verba por verba. trato, .podia e devia o governo rescindir-lhe 

Considerou-se nesse arbitramento a despeza o contra.'o, em vista. dfl. primeira cla.us11la ; 
que foi feita por parte do governo e os serviços e neste C8B'J n ão tinh:. mais razão de ser a. se- . 
que Tripoti presto11 segando seo oont.rato. gunda. · 

Nem out~a. podia ser a baae do arbitramento. As im, porém, não se fez. Tripoti, antes da. 
Oa nrbitros enteud!' ram que, balanceados rescisão do coiltrato, fez as recla me.ç5es que 

. aque!les vMore3, o governo fioou áquem da C!.lle aqui se vem ; logo, o governo já não podia 
devia. d lr a Tripoti em 200:000$de divida. (Ha· rescindir aquelle contrato, sem primeiro re
um apart •. ) sol ver as reclamações por a.ccôruu ou por ar

O orador diz que estA &xplicando o procce•o bitramento. 
do arbitramento em relação á perganta do nobre Longe de proceder assim, o governo decretou 
deputado pelo Para . a l'escislio e depois disse :-agora não tem mais 

Os peritos entenderam que Tripoti tinha feito logar o arbitramento, porque o contrato esh 
•erviço, além do que o · governo lhe deu, no· reseindido. 
valor de 200:000$; ou si o g-overno lhe de\t · (H<> di~ersos apartot; o· Sr. presódonto r~-
180:000$, entenderam que aquelle ~erviço va- cZama attençaG.) 
lia 380:000$000. Isto não é procedimento legal. Valer-se do 

O Sa. CANTÃo:- Não foi eeaa a. opinigo do POder 9-ue tinha para annular a clausula que 
tlesempàtador. dava direitos a outra parta, não é lealdade. O 

O Sa. l315ZE1U\A DE M:&Nu:çs oboerva que governo não foi lco.l, ornbora fi.zesae o que, em 
est:i e~pondo, e não apreciando, :> bue que a. abaolnto. lhe era. perroiUido • 
. t0m011 par:> o arbitramento; por onde se reco- O SR. ALFRIIDO CaA TES:- Si o contr<Ltn.nte 
nhece que, si houve~se erro de aprec~aÇilo, não ste lembrasse de pedir 500 contos, o governo 
ae procedeu sem estudo, no ar, como fez o go- tinha obrigação de anjeit!\1' essa r eclit.m•ç&o ao 
verno rescindindo o con trnto . arbitramento 1 

O Sn. ALFREDO .CHAVEs: - Não t.poiado. OSR. BEzERRA DE MENKZ:&S diz que não, si 
O Sa. BF.t:&RR;\ DE Mt:NBZl!S não queria a reclamação fosse !ei~a depois de decretada a 

pntrar nesta questão ; mas desde que o Bobre rescisão. · 
ilopotstb lhe àll. um-nllo :.poirulo.-vai expli- o Sa . ÂLI'U:DO C.RAvES : - E' o caso. 
e~l-e. á camaro.. 

Tomnu-s~, verb:\ por vorba, o que 0 gov-erno O Sa. BEzERRA Dlli MllNEJ:EB observa que si, 
Jo1t a. Tritloti ;· con•idorou-se, p ~~ outi'O !.do, havendo a cla.usula. do arbitramento, o ~roverno 
os aorviços que Tripoti prestou de conformid~de rescindisse o contrato 1mtes de Tr.ipoti ter formu
com sou contraio; llOl'(jUO a vorJado ci que, ai lado sua reclamaçiO, que obrigava a. realinçio 
ello nSo estabeleceu o numoro de immig-rantes daquella elau• nl,,tinha. t.do o eabimanto o pro
a quo a' obrigou, introduziu· no pa.iz una dous cedimento de- m\ni~tro, r or9ue em 111 caso a 
nul e Mntos quo nio lho quiz o governo pag-ar. reacisão não annullaV& o dire1to dfl. outra parte. 

E' certo quo o contrato dispõe: quo se pa- eonstitnia um direito do governo. 
gasaem colonosesta.belecidos ; mas tambem Tri- No c:>SO, porcim, de já e1istir rec!amaçiio, 
poti l'eel.oma por falta a do governo, mesmo na.- como se vâ destee _papeis, quando ae decretou a. 
quelle caso. rescisão, o arbitr1o do governo foi . viohçã.o do 

contrlloto e foi illegal, porque o arbitramento iá 
O SR. ÂLn.-.:no CR.l <--.:s : - Pa.gon até por era urn direito de Tripoti, e a rcs ciSlio veiu 

ndiantamento. · esbulhal-o deese direito. Foi acto de prepo-
0 Sn. . B EZERRA DE ·?.iL.-.,UES r esponde que tencia., que não abonl a. lealdade do nosSQ go-' 

as rcclam2ções dizem : que effcctiva.mente verno. · 
holrl'e adiantamento, á r eclama-ção dos colonos ; A ea.mara comprehende que esta. é que ê a 
mas que esses adiantamentos úca.ràtn aquem do chave dfl. questão: a. r escisão era justa, decre
que dG1ia. o g-overno pelas p~esta.ções. ( Apa~- tada; antes de qualquer reclamação ; fui arbi
.tes. ) trariamente decretada quando já existia recla-

.0 goyerno quer aer pa.ra com Tripoti, como ma~ão, quando o arbitramento já er:~ impres· 
paro. eom .todos os émpreiteiros, com quem con- cindivel pelo contrato. . 
trata, <le uma severidade fiscal tão exagerada, Est?. é que é a questão para a qoa.l chamou a 
que afula.l dá-nos em r ' snlb.do, eomo neste attenção do nobre deputado o Sr. Alfredo Cha-
caao, pagarmos 200:000$()00. vea. 

O orador rende a. devida homenagem ao ca- Isto é o que o orador queria explicar á ca-
re.eter. do ministro que celebrou este contrato e m.a.ra em re~~poata ao-não apoiado,.;.de S. Ex. ; 

. ej!.t! certo de qne elh procedeu inspirado por declarando no nobre deputado pelo Para que no 
umn aã consciencin; mr.s niio p6d.e louval·o pelo arbitramento balanceou-se o que o Esta.do deu 
mo~o por que •olvou as questões peuden~ee. a Tripoti e deaae balanço resultou, no entender 
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das arbitroa, que Tripoti tinha direito a 200 
contos. 

Crê que o ao]lre deputado nc<>rá satisfeito. 
Qaa.nl;a ao mais, repetirá, para concluir: ad

mitte a rescisão como um direito do governo, 
e::tpt·esso no contrato ; mas, no caso vertente, 
o governo d~ixou quo aquelle diroito f'o83e pre
terido p•lo contratante, que primeiro fir mou o 
seu, G::tpresso t~mbem no ao·ntrato, de ter sua 
reclamação resohida por j uiw arbitraL 

A discWisio fica adiada pela. hora.. 

TERCEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Discussão ·~niea das emenda.• do senado ao 
orÇ-"mento do ministerio da. guerra. 

Não havendo quem pedisse a. palavra., dá-sG a. 
discusa.ão por encerrada. 

Procede-se á chamada e faltam os Srs. 
Gonç::Llves da carvalho, Prado Pimentel, Theo
uhílo, Juvencio Ah•e•, Escraguolle Tauoay, 
Âlcoforado, Manoel C• dos, Adriano PimentBl, 
Sin val, Silva Maia, Alves de Araujo, Carneiro. 
da Rocha., IlJefonso de Araujo, B11lhões, Alvaro 
Co minha, Il>U"ão de Ganindo, Rololpho Da.utas, 
Cruz Goul'êa, Macia!, Renriqne llbrque;, J. 
Pompeu. Ab ,larJo de Brito, Barào dõ Araçagy, 
Ribas, $oares, RoJrignes Pe~ to, Fra.ncisc~ 
Sodre, Ruy Barbosa, Seraph i co, Espind~la, 
PomtJ ,u, Silviano Bra.nlão, Caolho Campos, 
Fert·eira de Moura, Olympio Va.lladiio, Fer
nandes de Oliveira, Zarna, Barão de Anadia, 
P•usos Mirand ' • Feliaberto, Rodrig11es Lima, 
Silva. Mafra. e Diana.. 

Fica adiada a votação. 
Entram em diacussito a.s emendas do sen~do 

Nlativa.s ao or9a.meP.to do minis~orio d~ m~
rinha. 

O Sr. Duque-Estrada. Tei· 
xelra. lembn que 6sta nmand~ do sen.do, 
rola Li v a á. dasp .~zll. com pharóes, é !Illltal'i~ de 
'l.ue s) occupou a minoria na c~mnr,, a propo
slto do CI"9dltO a.berto pelo ministerío da mari
nha paro. conclusão das obras de pharóos. Do· 
monetrou-se ent!o a illege.lida.do do acto do ox
miniatro d9. ml!.rinha., é o Sr-. conselheiro Po.da 
Souz~ Esforçou-se por justificar o crodito, ai· 
legando . entre outras n neceseidade do pha. rói 
dAs Roe~aa 

l!:ntretallto, IKibre esso mesmo assnml,)to o ora-
dor levanta-se par& denunciar á camar9. mais 
um abuso escandaloso no dispendio dos dinhei
ros publicas. 

Como j à foi declarado no senado contradicto
ri~mente pelo mesmo ministro da marinha, 
esse pharol ó inexe'luhel. Est e facto mo•tr& o 
criterio que tem presidido na situaçã:o libera.! e 
o dispendí o dos dinheiros publicas. Ainda maia: 
o material desse pha.rol, 9-ue foi desembarcado 
nas Roocas com gre.nd~ dl.Jipendio,va.l ser trans· 

. port >do para o cabo de Santo Agostinho com 
despa.za muito maior tal vez. 

Quando aesses a.ctos eecundarios da adrninis
tnção, n~ ex~u<)ão de obras qua devem ser 
executadas tacb.nicamente, se encontram dee
perdio::ios desta ordem, o que oQrá do rOllto d& 
àdministração ~ 

Limita-se, pois, o orador a denunciar este 
abuso e mostrar que mais uma vez foram justi
ficadas as reolamo.ções da opposiçil'o eoneerv,... 
dora. 

O Sr. Escragn.olle Taunay: 
- Vou aproveitar a larguezll do prey;ente deba
te para fa.llar, não a respeito d\l. constmcçiia de 
pba.róes, embora precisasse bem saber em qne 
BBta.do Be s.c:ham as obras do da ilha do Arvorello. 
na entrada do canal de Santa C:<tharina, ma& 
soore a.lgnns abusos que, consta-me, dão-se ntt 
repartição da marinha, pelo que sou obrigado a 
pedir e>pecificadas informações ao nobre Sr. 
ministro. . . 

Ha bastantes dias tive conhecimento, por car
ta,de um facto relátivo ao no. via A.lmirante Bar
roso q11e não me parece nada regtJ.lar. Sabe 
V. Ex. gue esse Yaso ha pouco tempo é que 
eahiu ao mar, e, porta.nto, não tem ainda mas 
chinas, caldeiras, mastreagão e artilharia. Pois 
bem, um navio nestas 0011~ições foi conside
rado em termos de ter já commandante, of
ficiaes e gu~rniç'iio. Passou-se-lhe moetra. de 
cornphto armamento, quando não ~sta em 
cire amsta.ncias de poder dat• um pa.~se iosinb.o 
pela n=a bahia. 

O resultado õ UmA despeza não pequem• e 
perfeitament~ inutil para os cofres p11blicos, 
porque pa$Sllln a ganhar vencimentos do offi
ciaes embarcados pessoas crue fiearn e ficarão 
largos mezes e talvez até an.nos em terra. 

E aind~t mais,Sr. presidente, no gozo de tods.s 
e.s regalias da vida cornmoda e sem r· spensabili
dadc,aesseaoffici~es e contll.dotem~odeembarque 
para a prornJção. Comprehende V. Ex. quanto 
tempo se paosa.rá antes que o navio esteja real
mente nas des3jadas e repentinas condições' em 
que o collocou um oimpies avioo do ministerio 
q nando a esse se oppunham o de 30 de Setembro 
de 1841 e o art. 6• dQ decreto de !9 de Dezem
bro d9 f867. Ma•, senh 1res, não são !ois c1ue 
faltam, dizia h'l- di'l.!! não sei quem ; faltalll-n<lS 
counlas, isto é homens q 11e as cumpram. Os 
abusos implantam-se :i sombra da fraqueza e 
:~te ignoraaciaàos que a<iministl'am. (.-!.partes.) 

Ha mltros vasos d~ nossa mat•inha, que des
armados e até em con~erto, são corntuclo consi
derados armados em g11e~ra, quando reiterados 
avisos, decretos o rGgubmontos v~arn isto nos 
que neeesútarem mais de 3Q dia! para esses 
concertos. 

Neste ca.so estilo o. Nictheroy e a Tmjano. 
Consta-me que nesta estão projectadas obras 
custo•as P. de lu:ro, como, por exemplo, um sa
lão de coaversa on a.lojarneato de gnarclas-ma
rinha, que comtudo prejudicarâ muito o jogo 
d~ artilharia, quando ella•, que nada mais são 
do que um mero c~pricho dos que podexn e 
mandam, obrigarão ao gasto de talvez 60:000$. 

Ha m~is de oito mez~s que a Guanabara eslá 
em concertos,ha m;ds de seis que em iguaes con· · 
diçõe·s se o.cha a Itamaracá e entretanto figu
ram nos quadros como promptoe para. todo o 
mviço. 

Pergunto a.o nobre ministro da. marinh~ si 
sabe de tudo ieo e quaes as providencia& que 
pretende dar para quo cessem estosabusos todos. 
V. Ex. comprehend~ que, trate.ndo·se de um 
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credito extraordinario para. despezas, que não l J;)ebaWe 19.nça os olhos sobro as cadeiras m i
br:..m bem ca.lc"!-ladas,devamos ter receio d·; q11o, nís~eriaes p~ra i ndagar do minislcrio si esl~ 
mn conoaquenc1a de •r•·eg-ubros gasto~ e d1sper- pro;ecto reahza o seu programma. ' 
dicios 1·enha o governo pedir â ca.m~ro. novos e O SR. ULY&S~s Vux:c~:-0 govern:~ não co· 
noyos creditas. gitava que fosse discutido hoje. 

E' esta apprehensão que me leva a pedir cs- O SR.. AxoLUDE FIGUEIR.~ pondera que o go-
ohraeimontos a •·eopúto do• factos que dei:!:ei ;-erno nãop<klo ser inditferente ás mat3rias que 
a!'Ontados. Tenho concluido. (!Jl uit o bent.) estão na ordom do dia o esta corto de qtt c uma 

Não havendo mais quem pedis.<e n. p:thvra. ó rneza eloit.~ c~m~ foi a qu~ dirige os trabalhos da 
encerrada a disens>11o e adiada. a votação po? camara, de ·~~~~o ac~.ot'<lo ~m o governo e 
n liO bav er numero. coro a sua matorm não pód! ders::w de ouvtr o 

1• discu ssKo do projecto n. 65, de 1882, sobr e ministorio _sobre os objectos. destinados para 
e~ecuçõe; commerciae~. · · orde':' do d!n e portanto. acrcdtta que o prOJecto 

Não havendo quem pedisse a pah-n-n, é cn- em ~tscussão fot escolhtdo pelo I;OI'c•·no den~re 
cer1·nda a discnssão e adiil.da a vota~ão po~ falt:l os dtver>os sobre o mesmo assumpto pua ObJe· 
de "-un>eto. cto de euos lucubrt\ções.· Acredi~a mais que o 

2'· discussão do projeclo n. H O A, vindo do ministerio, escolhendo-o prc~urJu ~r!tbem _que 
senado, r;) ]'!tiYO n promoções na arm1da e elas- elle cntra'sO na ordem do dta ern h ora ndlan
se• anM:<as. t.aên, talvez para obter do cansaço, da fadig-a n 

N:Io ha\·ando quem pedisse a palavra, e e11- da iruliíreren~a que este ph• nomeno physi.co 
cerrada " discussão c a(l.io.da·a votação por fulta. traz,. c sorpre$ll. de um voto que em outrn• cu-
d~ numero . cumstancias nGo obteria . (N,<o upoia•/.os .) 

2" discusdo do p1·ojecto n. 23 A, relativo li . Em lodo o caso onde se ac~3: o governo para 
estr.<dn de ·ferro· de J:laturité. ·d1zer o seu pensamento defimtl\'0 sobre o pro-

Não havendo qu~m pedisse a palav••n, é en- jecto 1 _ . . 
ce:·:·ada a discussiio e adi~d:t a ,·ota,.ão por fal- O orado•· n lLO póde acredttar r1ue o governo 
ta ~e no mero. :tecei ta. a redacção do projecte como n re:tli -

t• dis(:llisà<> do projecto n. 197, de 188-2, t•e- sação do seu programma. 
bti~o á cstrad~ d~ !env ~e PousD Alto c Dou- O Srt. ULTSSES VtANN.\:-Aceit.'\. 8 projecto 
radtnho. como lJ:Jse da discussão. 

Não havendo quom pedisse a palavra, é en- 0 s. ,~ . F . d. - dd 
cerrnda a discussão e adiadB. a votação !>Or fal- . " · · ~DRADE IGüE!R~ 12 que nao P e 
t~ de uu mel'O- aeet tnr semolh:w te tradQeçuo quo o no oro dcpll-

2> discussão do proJecto n. 192 r elativo ao to~o_por. P~rnna\buco c~ todo o fervor rio seu 
tenent~ Andrade Nevrs. IDln>Stermhsmo que':. dar a co~dt_1ct.~ do ;;'O\'Or_no, 

N>:o ha-rendo quom 11edis31!· 11 paln\'r:t ó ~n- porque o governo n_W>_ tem. d 1rnt to de trad~>r o 
cerrodan discussão e ndind!\ a vOta<'.ãO or fnl t:l. seu progmmru~> mm•steroa.l en>. um pt'OJ<Cto 
dG nuauero. ' p qualquer que encontra nos n.r~h 1\·o~ fln. e:~mar.L 

Discu~~ãa unic~ do projecto n. 175, cmcn<ln d?s deput,dos, em t:m proJect; roduztdo o. 
do .~enado relntivo ~ Jot1o B. da Silv;< .Mnn- tres aano<, em um pl'OJCCto quo_ n •• o representa 
gu 'nho. o seu pen5n,ononto actu~l, as asp~rnçll~• quo elle 

Não l!nvcndo quem podis~o a palnYJ';l c on- pro:_ur~ sahsfazer de momento. . . 
cerrada a discus•ão o ~di:>eln & -rotaçiio por tltlt:1 Nua sõons palaV!'tls qua nlotn, o n tntonçio, 
do roumero. ó a pro\'idoncia l\doptadl\; e" prov~ de que 

2• discussão do proj~cto n. i53 A relati,·o :to niiosiio as palwras que val em ê que estn ouosmo 
nrnl'amcnto do morro do Castello e elo do Santo p:ojecto ti n ftel cópia de outro o.pr cs •nado em 
Antonio. 1853, pelo Gnli!o oleputado poln Bo.hb. João 

Nlo havendo quem peclisse o. palaVI'a e cu- ~!auricio Wanderl.3y, hoje D~roio da lJote-
cerr-.ld:i a discuss~o e ~diad~ a votoçi'io por falta g"tpe • 
do num~ro. As palavras são as mesms.s,entretanLo,os pro-

Continua a 1• di.cussilo do n . 65 •lo 18i9 jcct.o• •<io prof~:~ndamer.ttc dher.os. 
sobre co mmercio e lr:l.nsporte iflterprovineinl O illust re ex-depQtado pela Bahia vinhn de 
de escravos. sua província impre<sionado pelo facto, que 

enliio se reproduuu em bOdo o norte, de uma 
grande immigrno;ão de escr .. vos par~ o sul, em 
consequencia da cesaaç~o do trntico do escravos. 
A mir a que lavll.V<> S. Ex . a apresentar actuelle 
projecto ara impedir que o norte ficas•e despro
vido dos braços, q11e então alimentavam a ~u:o. 

O Sr. Andra-de Figueix·a nota. 
que é. sorprehendente o fact. de entrar em 
discussão a hora tão adio.ntada. ess2 projecto. O 
governo CJ!l seu programm~ ministerial iniciou 
eosunodida. como a unica de q ue na p~esente 
se,são cuidaria de levar " effo.i to; e po1•tnnto 
tomon o compromisso de submetei-o á discnss!ío 

·maa c'm tantQ desamor s~ tem elle havido p;Lra 
com e~ progra.mma fello apen&S para captar 
\'Oloa da maioria ahat.d•, que 1bandon" a idó1> 
:~as n•ares de uma escol h" que a mesa fez dentre 
01 ~ilforentas proj ,ctos que encontrou no ar
chtvo sobre o mesmo ~ssumpto, e abandona 
o mnis " fadi!fa do• ultimoe minut?s de uma 
~~&l!~~ dij;ia. 

agricultuu. . 
Pois bem ; esta disposição, que r.odia ser·· 

efficaz para tal nm, hoje nlio tem razão de 
sor4 

Nem o projecto que s a discute tende a con
seguir o mesmo re •ultado. Elb ftlia-se a uma 
propaganda emanci!>ador~, :1. qual ncradíta que 
a. eausa. d• emancipação tem tudo o. lucrar 
~m converter 0!1 eset'avos no interior de cada 
pro,·incin em servo• da g-lel>~ ; til\a-•a ;, uma 
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tendencia hWllanit<>ria, que procura imp~dir as 
se emas tl~sa.grada.v;~ r~ e i.nlmoraes, qu~ se dão 
cnm ess:> transpoL~ta d 1 escravos d) umas para 
outra~ provincia.s.; fi.Iia.~se, pot• Consequenct.:J.~ a 
um pensamento inteit·am:mta contt•ario â.q_uello 
quo> inspirou o projee,o privativo. 

QLtando, portanlo, o gove1•no ·prcclam~va em 
seu pt·ogramma que cuidada sedamente de; te 
assum pto~ acredlt!tV'a o orador q uc o mesmo go
verno, inspit•a.ndO-se na p;_•op lg"nnda. emC~onci
padora e na mesmo tempo nos intet·esses reaes 
do p~jz, viesse apres,nt:tr um pr~jocto que 
tl"aduzis-·e ess:\ aspira~ão, quet• huma.nUaria, 
quer de con veniencio. publica; nunca acre· 
ditot1 {_!IM lig-ass~ tão ponca.imporbnci~ n estn. 
parte, 3lüis capital do ·seu programma, que 
abandon~sse à n>e<a o cuidado ele desenterrar 
do arcb.ivo da ~ecr~tar-i.a. um p1•ojecto a.lli _a~:i
rado h::t.~nnos, e quase poderia b2m considet·~l.r 
prejudicado. 

Não pód~ vm· neste projecto anachrnnico a 
expr ~ssão do pl~ogr.u.mmctrniniste:l'iul; e, si CH• 
tivea.sc pl1Csent·: um dos membros: do win.istorio., 
dirigir-lhe-ia esta primeit•J. in te rrogaç:lo : acei
ta o .govét'no 'l.Sl~ pcojecto cou1o base da. dis
cussão~ 

Repr'Seutarn as sua:< disposições as ;;spira
çCJes do programrn~ ministerin.l 1

/ Na :msencir\ 
do governo, vil-se inteiro.DlJlnte entregue ~s 
conjecturas. 

Resr-ondendo a um ~pal'le, decb•·a ' la e o 
gove,no não p6de aceito,• o ['r.,jecto como bade 
da discuss~o. 

O systcm~. <b aeeitar um .projccto qualque\· 
como base e de ent1·egar-s~ ó. controversia é 
estabelecer u:cm Yet·dadcit•a lu~~ n<H tc•evas, 
porque obriga o; deputados a e!grimi
r~m contra sombt•as, ·porquanto não se sabe 
qual é o pensamento do governo. 

Quanto ~o orador., o prDjecto, tal qoal se 
a-cha l'Gdigído~ nio póJe rep1·~s(lntar o pensa. 
menta do .g-overno. Glle e til h o puta e sim· 
plcsmente de um impdo humanitario de seu 
auto<'. E' tão CO!J'O qu2 nilo se limita a proh\bir 
o 't ue Linha em vis~ prohibü·, o 'l'"l era o 
comm~;-eio de escravos, mns ato l!lQsmo o 
transporte de umas pm•:c outras prcv'n· 
ci!l.S. E' tão cego 'iuc equipara o fa.eto p~r
fJitamentA legal, não •ó na oomruerdo, co;no 
do traasporte de escravos ue umM pnra outr3s 
praTineias do Imp,rio, ondl a ~scr:wid:in é umn 
Instituição cons"grada pelo diNit.o civil, reco
nhecida pm· lei, garaa!ida como objecto de 
propriedado, o. um crime grave perante o di•~i
to das geates, qual é o crime da piratarí:~,man
dando applicar-lhe as penls da lei de 18.50. 

O legislador não pód~ con•id lrar incur.o na 
pena d.o.quelle que reduz pessoa. livre a e•cra
vidiio quem apenas faz transportar o escravo 
de uma provincia. para a. oulrn. Esta pena é 
grave e até de cru·ac Ler infamante. 

Nlo està no poder do legislador, quo aliàs 
pôde lll1lito, transfo1'mar a ordem natural das 
ídéas {apoiaàos), converter nm facto. 'i a e u lei 
tem sanccionado .em todo o Imperio em um 
acto in.famant~. 

O resultado de uma penalidade tão forte, em 
tatnaDha desproporção com esse fJ c to quo ha 
d~ ser commam, por muito! :umos, ha de ser 

torna.l .. o Dlflis fr~quente. A aeverld ;d~ exLrema 
da.s pBUM, d >sde que ellas nilo guardam pro
porção algum~ com os d.;lictos que procur:.m 
punir, prod~z naturaln1ente este r·esult<>do : a 
irnp11n.i.1ad3, a frequcncia. ·dos factos incrimi-. 
nados. 

E scmp•e qu' $e t•·~ta. de uma instituiçile> 
como esta, que tam entrn.dn. nos costumes na
C-ionaes, nos habites das familins, Q pl'Cci;;o quo 
o legislador sej~~ muit~ e~uteloso c p:--udcnt'J na 
decretação da poua deslinach a r.oh ibit· o 4e-
licto. · 

E' J:!'·eciso não sómen!! muit" co.ole la, muit<> 
cuidf1-dO D'l incriminação em si, llli..IS especial
menta n~ puna ap1 ~licaye-l; e nã() s:er:i &C!gu
ramente prohibindo o trans,,ortc d~ ~scr~\·os. 
declar., ndo que te>clo o cscr;wo transport;,do
s~rã ap p!:"ehendido como oqjecto de pir:ttaria, e 
arnda 1uenos que o autor do fal!to t:G!'ti. punido 
com a pena infatnl nte de reduzir pessoa line 
ti escravidão, que se poder~ obtc1· a sancçiio 
necess 1ti t para cohibil-o. 
EntcnJ,~ qu8 cstt' ma.terit~. é por. !m~ no..~nrcu. 

delicada. porque, além dos inLeres< ~s políticos: 
e humani~n·ios :1 qu3 se p:roc:ura attender c dos 
interesses de o1·dem cconomica qu'' clb tambem 
affecta., ha tambom a considera.r o ínt·;t·esse da. 
pro1lria. cau~a ó .. eman.cipução que s:e deseja 
servir. 

E' pL·e~iso avel'ig;.uar bem si a medíd·,, deste 
projecto ou de O!ltro q ue o ga~erno queira offe
r~car a c~mar~ ó :l. Dl~is propria para se con
seguir o desideratum da emancipação, c e li
cito d01·ídar q<W medidas desta ordem, !01mdas. 
de enthushsmo, sem 'lma r cfle~ilo prqfun.la crrt 
s ~us eft'eltos., n:1o só immediatos como remoto·~,. 
possam prodnzir o I'csultado que so pretP.ndo. 

Si se tmtasse de docretriL' pura o sim;>l~s
mente que a inslituição d:t. escravidão ficava 
limitadtJ. ás pro,,incias, !lO e :-, l:ldo em rpl·"! hoje 
se ;.t.Ch.'l, ou si se tiv~sse trnbdo daii!te .nssi.:!Hlpto. 
co<nmais ~ntecedencü, c desde·~ data em que
se promulgou a lei da cmancipa~.ão, ;. qLtest&o 
e r-a. facíl ; n~Lo ha.vh misto r cogil:tr tl.Gstas con
siderações politic<B, economicas, humanibrias. 
e emancipauoras, a que hoje e preciso ~tten
del' com mais cuidado. 

Seria sem duvid• uma me:lida violem~, mas. 
que, cortando mQítos embaraços, estabelecoria 
de~..re log1) um morltts t:ivenr.ii, urn e. .tada de. 
relações entre as forças ua escravidão em todo 
o hnperio, que com os H annos decorrilos 
t eriam entrado em.seu leito de repouso e em 
seu curso de emancipação n:Hur~l. 

Declara, porém, qae esta. lei trouxe. ~m(} 
era natural, certas ptirturblçõas na resolução 
pacifica do problema, e n om podia deb:aL' de
ser osoim. Sem e1'11bargo de ter sido uma lei 
moderada em suas disposições, uilo podia dei:u1r 
de abalar profundamente a ins!Hui~ão em tOaÜ' 
o Imperio e os inter·~Sses que a alla se ligam, 
trazendo mesmo como resultado uma grande 
imrnigro ção de escravos do norte para o sul~ 
at trahidos como tinham sido em 1!153 pela elrn
vação do preço a q ao os escravos cbegaram no· 
sul, e ao me:uno tem~o lJe]a. necessidade ~ue o. 
lavoura do norte, perseguid' por rnas colheitas 
successivas durante t~es annos, teve de albei~· 
pa~.l atlender aos seus·comproraissos. • 
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Os dous factos produ.ziram m.tu.ralmente, de 
um lado, necessidade de pagar bons preço.'!, e do 
outro necessidade de dispor dos escravo~. 

Observa o orador que, quando se procedeu ao 
reeensea.mo.nto da popub.ção escrava, em f872 e 
i873, havia i.500.000 escravos no lmperio, e 
si não 1be falha a memoria, i .000.000 nas pro
vinda• do Sul e 500.000 nas provincias do 
Norte. . 

Este facto por ~i só j:i era suflicientemente 
indicador de que convinha. tomar uma. medida 
que não collocasse a.s duas porçõ~s do Impe~o 
em uma. poúção tiio desproporcionada, como ~á 
eutão se revelava a respeito desta inslt-
tuição. . 

Caberia então desde logo tomar ·uma medida, 
e 11i ti~esse a honra. de. fazer, neasa occasiio, 
par&a do corpo legislativo, pl'Opori~ a mesma 
medida que propoz ainda nesta. ses~ão, e que 
teve a fortuna da ver geralmente aceih pela 
camnr&, apezar de impugnada pelo governo, 
que alliis se declal·ara ta.mb ·m emancipador. 

Ess~ medida á muito mais simples do que 
0~tas pirat2.rias, est~s crimes d~ reduzir à escra
'ridão pessoa li VN : e Joeali sar a instituição, 
localisando o fundo de emancipação. (Apoia
dos.) 

Este procesSCJ ê rnnit·1 rna.i.'3' natural e .muito 
mais justo, proporcionado a.oa sacrüicios que 
cada província queira :fà7.er ; o muito menos 
violento, não abala, fóra do territorio de cada 
provineia, a propaganda que se quaira estabe
lecer em cada uma dellas, e sobretudo tem o 
gra.nde alcance politico de modera!' o enthu
siasmo daquelles que, tendo envisdo para o Sul, 
em époéao criticas, quosi toda a escravidã.o, 
pNcllram Yir aecender o facho nas províncias 
que receberam os eMravos por elles alheados. 
(Apoiados,) 

O nm principal daste additivo e1•a oohil>ir a 
gravo injustiÇa que j:i. resultava, em i872, da 
eata.tistica verificada, e que os tempos nito têm 
feito mais do q na aggravar. 

E' sabido que de 1872 e. esta parte, o movi
mento de e~cra>·os do Nor\e par>~ o Sul coo.ti
nu·,u, e •i naquella. olpoca a propor~io já era de 
i .000.0 :o no Sul e a. penas 500.000 no Norte, 
julga n.io se apa~tar muito da verdl\de calcu
lando que o Sul poderá ainda hoje ter de 800.000 
a L 00:1.000, aotando o Norto rcd11Zido o. menos 
de 300.000. · 

Nestas condiçõe3 ; pergunta & cs.m!l.l'a si será. 
de justiça que o fundo de emancipação, que é 
formado ··,bre tudo por impostos lançados sobre 
a propriedade esCJ·a..-a, continue hoje o. ser 
distribuído pela mesma base de 1873. 

A'luella base, portanto, quando fo~se muito 
justa. hoje, pelo tempo decorrido carece de ser 
revista. o "por eonse'luencia. era Ullla nece:ud
dade a approvaçiio do additiv-o. 

A camal'a não póde d911conhecer a influencia 
politica de uma medida desta ordem. No dia 
em que o Norte se vi8fle aem eaeravoB 6111aria 
creado o antagonismo entre o Norte e o Sul. E' 
uma COllS& fa.tü, resultil.do das oirc'Qill8tsneias, 
e imposta pelo im\lerio dos factoa. 

Por canaequenc•a, o additivo, como está re
digido, procul'll evitar em um futuro, mais ou 

menos proximo, este perigo do antagonismo 
entre o Norte e o Sul. 

O SR. ULYsaJ:s VU.NY.A dá um aparte. 

O SR •. MDB.ADE FlGUEmA responde que não 
combate o projecto ; ainda não emittiu o · seu 
jui•o; apenas combate a. idéa. de que o projecto 
possa representar M nspira~es de quem tem 
a rcsponsa.bilidade do poder. 

A medida que apresentou é muito maia 
eflicaz do que o projecto, e torna-o dispen
llavel. . 

Eis a razão p·or IJ.Ue censura.;-& o governo que, 
apregoando a prohibição do commercio de es
cravos, não aceitava a. medida complementar 
da locali•ação do fundo de ema.ncipação. O as
sumpt.o é mui to importante pal'a ser trs.tado 
nos ultimos momentos de uma sesoão. Tem
muito. ·que dizer, mas, para não fatigar seus 
collegas, deinrá de parte a questllll poliüca e 
eco no mica para tratar do lado h uwa.nita.rio do 
projecto. 

Acredita que estas medidas artificiaes não 
são favoraveis aos escravos. Primeiro que tudo 
porque nests. medida o fundo de emancipação 
tende a desappareoor, por desapparec ,rem os 
factos sobre que el!e assentava, como a venda 
de escravos, heranças, transmi~si\ee, etc. 

Em segundo lagar o facto de localis 1r o es
cravo não é mais do que Localisa..r o solfrimento, . 
"ignominia do estado, o modo relo qual con
sidera esse Estado g:•aças, aos gellerosos im
pulsos da. natureza hum ma. E• publico e no
torio que o escravo, logo que oe libert•, pro
cura sahir do logar onde soffreu a escravidão, 
onde foi castigado • 

Por conseq uencia ,a. mudança para o escravo, 
ê sempre favoravel ; é um esta io morbido, e 
como Gm todo o mal, a mudança é provei toea. 

Ora, si isto é Ulll factt psycbologico, per. 
gunta a camara, deinda a liberdade natural 
donde é qu·J os eacravoa bão de immi,Srar, ,,aa 
províncias pobres p~ra os lagares ricos ou dús 
lagares ricos para as provincia.s pobres 1 Evi
dentomente, desde quo nílo houver uma lei que 
impeça o trafico, a immigracão ba de ~er das 
~rovincina pobres .pal'a as provincins ricas, Isto 
e,doquellas donde n!o hn recur1os para aquallaa 
onde, ha.vendo recursos, será. ma1s facil ao es
cravo obte~ maior peculio e onde o ftmdo de 
cmancipaça:o será maior. 

Como j:í disse, não póde discutir neste mo
mento a face economiea do projecto. Tomou a 
palavl'll. unicamente para que não se encer
rasse a discussão de um prJj e c to tão impor
tante como este. ~ão póde. porém, terminar 
sem lavrar um protesta contra o a ouso clamo
raro que as assemblêas provinciaes·têm práti
C2odo legislando a respeito de um~ q_uestão me· 
lindrosa como esta. do elemento serVJ.l. 

Niio sabe diz o orador o quG admirar mais, se · 
a a.ndacia das assembléas provinciaes em le
gislar sobre este assumpto, que não 'entra no 
quadro de suas attdbuições, segundo o &cto 
addicional, ou si a · tolerancia. do poder gera.l 
vendo-as exorbitar tão descommunalmeute, 
Bem tratar de ir-lhes ás mãos. E o orador 
acredita atê qu.e si uma assembléa provincial 
tivesse S. veleidade }e decrete.r a abolição ua. 
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escra"ridã:o dentro do ssu. terTitorio, o pode r 
ger&!, que ate hoje s~ tem mostrado indifferen te 
a eota questão, d :ixa.ria executar a lei pro
viQcial. 

Ordern do di~ ô do Setembro: 

i• Parte 
Vot~ção do pare~er reconhecendo deputado áo 

s~. conselhairo Lourenço de All>11querq ue. 
Votação das ma.teciaa cuja disctwsão ficou on

eerrada. 
1" discu<são do projecto n. ~80 de 1882. 
DiscoasiiO unica. das emendas do senado pro

jecto n. 44.. 
3• discussão do projecto n. 173 licença a. 

José A. Barbosa. 
3• discussão do projecto n. 29 A. Credito ao 

lDinis~~rio da marinha.. 
Continuação da i• discussão do projecto n. 65 

de 1879. 

2• Parto (às 2 hwas ou a"tes.) 

2• diseussiio de projecto n. 14,9 de 1882. 
Santa Casa de Misericordia. de S. João da 

Barr~. 
Continuação da i • discussão do pro jacto 

n. 143. 
2& discussão do projecto n. 188 credito ao mi

niste··ío do imp~ri<l. 
2~ discussão do projeclo n. 190 credito ao 

ministerio do imperio. 
2• discussão dos projoetos ns. 150, 136, 120 e 

121, creditos ao ministerio da a.griculLwoa.. 

Levanta-se a sesllão às 4 1[2 horP.s d~ tarde. 

.\CTA DO D!.l. 6 DE SICTI!lMBl\0 Dll: 1882 

Presid6nci4 do Sr. Lima Duarte 

A 's H horo.s, feita " clu.mada, ~cham-•e 
preaentês os Srs. Lime. nunrte, Matt~ Machado, 
Leopoldo Cllnhll, Ba1son, Vi~ira. de Andrade, 
Tll~oph ilo, Rodrigues Pei~oto, Espindola, João· 
Penido, Ge miniano, Augusto Fleury, Prado 
Pimentel, c~margo, Juveneio Alveo, Olympio 
Va.Hadào, Villnna. Va~. Carvalho fulzend~. P~
retti, Rodriguos Liwa, Ce.ndido de Oliveira, 
Sinv;<l, Rodrigues J <<nior, Meton, Ratisbona, 
.Alfredo Ch~>ve•, Mac-Dow<lll, Cruz Gouvêa, 
Escn.gnollA Taun&)', Manoel Carlos, ffiys>es 
Vianna, lgnacio. M~rtins e C!'uz. 

Compareeom, depois da chamada, oa Srs .. 
Silva Maia., Cantão, José Pompeu, Fernandes 
de Oliveira, AffOnso Celao Janior, Barl!o de 
Araçagy, Henrique Marques, Barão de. Villa 
da Barra, Adriano Pimentel, Paula Souza., 
Ruy Barbosa, Alvaro Caminha, Al ·aforado, 
Souza Leão, Maciel, · Monto.nrlon, Carn ·ire da. 
Rocha, Almeid~ Pereira, Andrade Figueira, 
Anlonio de Siqueira., Gonçal\'es de Carvalho, 
Ferreira. de Moura, lldif?neo de Aralljo, V a.z 
de Mello, Amaro Bezerra, Pompeu, Franklin 
Daria e Paulino de So~a. 

Ao meio dia, não h~vendo nun:ero legal, o 
Sr. presidente declara nilo haver se111ii0. 

Fa!t:un, com causa participada, ~e Srs. Al
meida Oliveira, Barão da Estancia, Castello 
Branco, Gomes de Cast.To, João Ca.etano, Mo
~e1ra de Barros, Pereira dá Sil ""• Saluotiano, 
Ribeiro de Menezes e Ca.rlos Affonso. 

Faltam, sem ca.asa participada, os Srs. Abe· 
!ardo de Brito, Araujo Pinho, Almeid<J. No
gueira , Antonio Pinto , Aristides Spinola , 
Aft'on11o Penna, A! v e• d• Araujo, Barão de 
Anadi,, Barão do Gua.hy, Barão da Leopoldina; 
Bezsrr~> de Menezes, Bulhõea, Carneiro da 
Cunha., Coelho Ca.mpos, Costa Pinto, Contagem, 
Diana, Duque-Estrada Teixeira, Felieio dos 
Santos, Franeieoo Sodrli, F. Belizario, Felis
berto, Gen,roao Marques, Gonçalves Ferreira, 
Josê Marianno, Joaquim Tavares, Lacerd& 
Werneck, M~noel Portella, Martim Francisco, 
Martim FrMcisoo Filho, Priooo P&ro.iso, Pe
reira Cabral, Passos Miranda, Ribas, Rego 
B&rros, Rodolpho Dantas, Silva Mati-a, Souza 
Carvalho, Souza Queiroz hlho, Silvia no Bran
dã:o, Barão de Ca.uindé, Sera.p\úco, T. Hem·i
ques, Tar~uinio de Souza, ffihóa Cin tra, Zam&, 
Ferreira Vianna e Soares. . 

O Sa. i• S~:cJ\li:URlO dà conlá do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offi.cios 
Do ministerio dos negocias do imperio, de 5 

de Setembro corrente, daellll.'>Ondo, em re•post", 
que Sua.. M:agestadeo Irnparadordigna.-se ~ccg· 
b~r. á. uma hoc a. da. tarde, no p1ço d~ cidade, a 
deputaçiio desta cama.ra que tem de compri~ 
meutar o mesmo Augusto Senhor no dia 7 do 
corrente mez, annh'ersario da independencia 
do Imperio.-Inteirada.. 

Do Sr. deputndo Martinha Contagem, ~om
municando nilo poder comparecer á ~essão por 
haver f&l!ecido um Jeu parente.-Maudou-se 
desauojar. 

Requerimento: 
De Antonio J'ustiniano das Chagas, pedindo 

para ser ma.triculado n~ f u~uldade de direi to de 
S. Panló e p1·eatar c=c do 1• anno, preen
chidas na formalidadils legaes.-A· commi11ão 
de ínstrucçlio publica. 

Vão a imp~imir os seg~intes 

Projcctos 

N. 2!9.-1882. 

2~ 8ES$ÃO 

A commissio de eonunercio, industria e 
artes euminou a. UOI'n petição do engenheiro 
.Alvaro Rodovalho Ma.rcondJs dos Rei•, em que 
requer a construcção de uma est~ada de ferro 
q ne, partindo da estação do Cruz0iro, na de D. 
Pedro II, venha. terminar em Angra da< Reis. 
Em petição anterior, o mesmo en !!'enheiro havia 
requerido a concessão do pci,·ilegio po, 90 

· annos e garantia de juro~ por 30. A Calll'J'a dos 
Srs.deputado$ a:eprovou o p1recer da <JQmmissão 
de commercio, mdustrh e artes; que indeferia. 
essa petição, principlllmente por não julgar 
conveniente conceder a ~l'tlntb do Estado pal'~ 
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-a construeçãn de uma ssl:1',.1a., que. sendo por 
assim dizer para!Iela à de D. _Pedro_ I!,, s~ des
tin ava. a faze r lhe eoncurronc1a e dtmlDUH-Ihe 
'SS cargas, o tambem porque a estrada de D. 
Pedro Il, sendo propriedade do Est<ld), não se 
deveria suppo~ privah dali vanta$'6Dll que pos
Silew tod>ts as m~is, isto é, um privilegio de 
.20D;.f.~ 

Na pre3ente p ~tição, de no'o sujeita ao eu-
1ne a~ commiss! •, se renuncia. á garao tia de 
juros e se resp eita o prh·ibgio do. zona da de D. 
.Pedro · 11, como se pratic~ em co.sos identícos 
·com outro.s cst.rJdas, não recebendo nenhuma 
·carga dentro da zona privilegir.da a estrada, que 
"' tem de ntra.véss lr. . 

E' i nquestiona.vel que o E>tado não deveria 
')>ermiuir que r- strada.s concurreut~ S!! com;. 
ttruissem ao l:uio d:1 ~e D.Pedro lL Estaa preten- . 
çõe>, tjue se multiplicam hoje, quer no ramal !la 
.S _ Paulo, qu er n~ outra dir ecção, descendo o 
;pa,,·auyba, se originam todas •na el evação, tor
nada excessiva, dos fretes-do. estrada de D. Pe
~ro li. EntreLalllO é certo q n.e. construid'" 
~u~ras linhas concurrentes, de1·endo a.s mes1nils 
.<eargas, que hoje tran sporta a estra.d~ de 
D. Pedro. il,"so' dividid8l! por outras, os frete• 
·deveriam ser maia elevados do que si transitas
' sem em U!UO. SÓ cstr Lda.pois Ó r ;•gr;; que·a mas• 
·sa de pr~dactos a tt·acsportl\r dotermin~ fretes 
·mais baixos. 

Entretnnt:o, reconhecendo ctue os productorea 
-que se u tili>.~rn do.eotrada dê fe rro D. P.eJro ll 
·não podem ficar privados de con>~ truir eatr~de.s 
para a.s quaes não pedem f~Yor algum, •enão o 
<ia. concessão, 6 nae o Est&do não melborR o.s 
<Jondiçõea do fréte em soa estrado. de ferro, de 
.modo a conservar para. si o seu manopolio sem 
•oft'ensa dos int ·resaes ptivados, aos quaes im
'põ~ on us rua~ pesado, do quo outros olfe~eceru; 
a commia>ãil entende que a. nova petição e3lâ 

. ..no caso de ser aceita" p••oplic o ~guio to pro-
J ecto: · ..... 

A assembléc> goral re•olvo : 
Art. i .• E' conc~did' no engenhoÍI'·' Alvaro 

'Rodovalho Marcondes dos Reis, ou á. cdmpa
Ahia. q.uo o mrlsmo organizar, a constr.ucçii(\ de 
uma oatrtlda de ferL'O que,farloindo da C!ÍtaÇlio do 
<:r11zoiro na de I\- Po<lro !, ve11h~ tor oo 110rlo 
-da cidado do Angra ~os Reis, na provineia·do 
Rio de Janeiro. · 

Arl . 2.• A eatl'ada gozará. do privilegio por 
90 annos, em uma iona do 25 kilomotros para. 
~ l ado do S9U eixo. mas não poderá impedi~ 
.a const~ucção d e qualquer outra que a atra-

. "Veese ou procuJ•e o mesmo porto de Angra dos 
, Reis, eomtanto que pa.rh de. ponto dift'erente, 

situado fóra>da zona. privilegiada., e não tire 
ca.rgas da mesma zona. .. 

Art. 3.• A estrada podera r eceber pa.sugei
ros e Càrges na cataçãO.-do Cr!IZeiro, d& linha 
ferrea D. Pedro ~I, mas ficarão privados· dos 
favores que d,ecorrem das tarifas ditferenciaes 
<Ja.rgas e passageiros que a preferirem naquella. 
~sta.ção. . 

Art. 4.»Entender-ss-ho. eaduea. estt. conees
csio ai. de11tro de ctnatro annos" não foreUI exe· 
culâ.doa o' trabalhos e concluidos no fim de 

.sete annos. 

A rt. 5.• Ficam revogadas :~os disposiçõ~s em 
contl'a.rio . 

Sala das commi...&ls, 5 de S~tewbro de 1882. 
- F. Belisa:tw.-Felicio dos Santos. - Barao 
doGuahy. 

N. 220-1882 

2> SW!ÃO 

A' comm• .. ao da pensõca e ot'<iontldos foi 
presente a informação do goyarno, por aviso 
do mioi sterio da. fazend:~. àe 26 de Abril do cor
rente anuo, sobr e a reol&maçiio de Francisco 
de Pmila Souza, ex-inapector da. thesoararia de 
bzenda. da p rovíncia de )finas Ge..,.,e.•, contra 
o acb do thesouro que o aposento", não cow o 
respectivo ordenado, mas sim com o de con~
dor. sob o fundt.mento de que o au,.plicante não 
completar:-t, no éiÍ!lctivo o~ercieit> da inap 3.cto
ria, os tres annos exigidos no § 3• do art . 57 
do decreto n. 753 de 20 de · Novembro de 
1850. 

No referido aviso •~ informo. que, na liquida
ção da t~mpo para nposent1dori~ do suppliean
te, cumpriu-<!e a disposição do citado decreto, 
visto como o elfectivo oxercicío a que sn refere 
o § 3" desse decreto é o jjo Ioga r par<> que fõra 
o empregado por llltlmo nomeado, e por ·isw 
niio se considera procedente a reclamação . . 

O suppli~nte prvva q o e exerceu o cargo 
de insp lCtor da thesonr:~.ria de fazenlo. da. 'Pro
víncia. dQ Minn.s dnrante tras u.nnoa o v1nte 
dia~ . sendo seis mez ci! menos cinco dins por 
vaga nb~rta pelo falleeiwento do proprieta.rio, 
João José Ribeiro Bhering, de quem e ra sub
et;tuto Ioga!, no porioJo dor.orrido de Z7 de 
J un ho a 22 de Dezo1nbro de 1875, e dous :>o nos, 
seis meze• o quinze dias por ter_obtido no-· 
meação olfoetiva, no período decorrtdo d l 23 
de Dezembro de l.Bm a !7 de J nlho d~ i878, 
niío haveudo .portllnto, interrupç~o antro o oxor
cicio de um e outro periodo P ro\·& mais que 
eurceu, do1·ant~ dons an nos e em commissão 
do go•erno, o cMgo do inspector da tbesoura
ria da f•zenda d> provinci;• do Goyl'z. Pede 
que RO !evo em conta.. par~ sua ~>p.9sentadoria, 
o tempo em qno exerceu mterm •mente o car
go do inapcctor dt> thesounria ds Min •s, 3Sllim. 
como o em que esteve em êommis!!o do gover-
no n~> provinci .. d~ Goyaz _ . . 

Isto )lOitto: ' · • ~ 
Considerando que. pelo disposto no art. 40 do . 

decreto n. 2343, de 2\1 de Janeiro de .i859, .alo 
conta do• para a apoaentadcria dos empregado• 
de fo.zenda. os serviços pl'estados nas reparti- · 
ções. provinciaes ; que, pelo art. 24 do de:reto 
n. 4i53, de 6 de Abril de i868, os da.a praças de 
pret do exercito e da armada ; qne, pela reoo- . 
lução d~ · cons11lta a.o conselho de estado de 29 
de Setembro de i 860, aviso do- ministerio da ia-

. zen da n. 420, de 2 de Outubro do mesmo anno, 
08 dos proprios addidos a qualquer repartição 
de fazenda., sejAm ou ni!o gratoito~> e!l8e• ser
viÇos · 

Co~sidera.udo que os encargos e responsabi
lida.de da. inspectot ia. da thesourma de fazenda; 
de Goyaz são os mesmos _qne os da de Minas 
Geraes, embora seja aquell~ thesonraria. de ca
tegoria inferior á do.sta ·; · · 
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Conside•ando qne, pelo§ lo do citado decreto ' 
de 20 de Novembro de 1850, d~ve-se lev.1r em I 
conh para a aposeBtadoria, e por consequencia 
para o <:alculo do t·especti v o ordenado, o tempo 
de serviço prestado em 011tros emprcgo3 de 
nomelção do governo e ~stipendiaios pel.o the
eouro; 

Considerando quo o ex-inspectOL' exerceu o 
cargo de inspootor da thesouraria de fazenda 
d~ Minas, do 27 de J.unho a 22 de Dezemb~o de 
i875, como substituto legal e por vaga deixada 
pelo p roprietario, sendo que de 22 do Dezembro 
em diante continuou a exercel·O, em v1Nude da 
sua. nomectçã:o, e não tendo hwido inten·upção 
nesse exercício ; 

Considerando que, nem por ter exercido o 
cargo interinamente no refecido periodo,doixou 
o supplicante de carrega.t• com ~ responsa bili
dade que lhe era inhet·ente e de exercer ef
fectivamente as attribnições que lb.e eram pro-
prias; · 

Considerando qn·3, pcb dis;'osiçã.o do§ 3> do 
referido decreto, o ompr~gado deve ser apo
sentado no uHimo logat· que servir, comLanto 
que nelle tenha tres annoa de e~ercicio, não fa
zendo diatincção entra e:rercicio effMtivo ~ 
exerci cio interino, pelo qu~ P"'r" c e que a apo
a3ntac!oria. do su~plicante acha-se n~ lettra d~ 
citado decreto. po1s que o ultimo logar que o~
cupou o eupplicaute, e cuj .. s at:ribuições exer
ceu effectivamGRte durante tt•es annos e 20 dias, 
era o de inspec to r : 

Considerando, finalmente, q~e o c~so do 
supplicante não é novo, pois ho. }lreced~ntes, 
podendo se1· citado o decreto de 7 de Noveml.ll'O 
de i855, que m•ndou aoonar o vencimento de 
inspector a Joaquim Dias Bícalho, aposentado 
com o ordenado de contador, o qus é prOVlldO 
com um~ cel·tidão do. thesouraria. d·> Minas e 
offerecida pelo supplic"nte : 

Po1· toda.s estas eonside1:ações, entende ll'' 
commissão que e dJ justiça e equidade:q·uo 
sej8. attendida o. reciamo.çlto do supplicarit~, e 
para esse fim offel'eco o seguinte projccto : 

A as,nmbléa. gel'al icgisla!iva reaol v~ ·i 
Art. i.• Na aposentadoria do tx·i,llspectol' 

do. thoso ur .~. ria de faz~nda d~ ptol'incb de 
Minas Geraes, Francisco de P:m!a Souza, se 
levará em c·lnt& não só o tempo qae seniu 
interinament e aqu0llo Jogar, em vl!·tude deva
go., como o em q~e e"ereeu, por ,nome!lyão do 
governo, ~• funcções de inspector'. da thesou
rarie de fazenda .de Goyaz. 

Art. z.o Fica.m revogadns .a.s dispQ:Siçõ~s em 
contrario. . . 

Sala. das eomroissiies, 3i d~ Agosto de i882. 
-Sit-.iano Branrliio.-Jose Marianno. 

O Sn. PRESIDEI<T:z;! dã ~ oegninte ordGm do dia 
pa1·a 9 de Setembro de i882: 

Votação do parecer da commissão de consti
tuição e poderes reconhecendo deputado pel:J. 
p:rovincia cle Alagôa:s, ao Sl". couselheiro Lou
renço de Alboquerque. 

Ap~esentaçã~ de projectos, indicações e re
querimentos. 

Discussão dos requerimentos adiados. 

v. rv.-51 

ACT.l. DO DIA 9 DE SETEYBRO DE f882 

Presidenda do Sr. L·m.a Dua;·te 

A 's i! horas à& manhã, feita a chamad''• 
acham-se presentes os Srs. Lima Duarte, :Malta 
Machado, Ribeil'o de Menezes, Leopoldo Cunb~, 
Bas,on, Alm~ida Oliveira, Vieira ele Andrade, 
lgnacio l\!aL·tins, José Pompeu, Silva Mo.io., 
Vaz de Mello, Gerniniano, Almeida Pereira, 
Passos Miranda, Vianna Vaz, Barão do Gu:>hy, 
João Penido, Rodrigues Junio~. C8rlos Affunso, 
Souz~ Leão, Alfonso Celao Junior, Carneiro do. 
Rocha, Sin vo.l, José Mnrianno, lldefonso do 
Araujfl, Perelti, Ratisb"na, Soares, Rego Bar~ 
ros, Barão de Araçagy e Alfredo Chaves. 

Comparecem, depois da chamada, os Srs. 
Cruz Gouvêa, Olympio Yalladão, Maciel, Ma
noel Portollo., Antonio do Si'l.uei"a, B•Lrã:o da 
Vilhi d~ Barra, Fernsndes da Oliveira. Es~ 
cragnolle Taunay, Carvalho Rezende, Espin
dola, Cruz, Can~o. Alv:tro Caminha, Abelardo 
de Drito, Barão da Leopoldina. Scraphico, Ruy 
Barbas., T~rquinio de Sou•a, A•·i,tiMs Spi
nol9., Duq uo-Estrada Teh:eira e Andrad~ Fi
guelra. 

Ao meio-dia., não havendo num€ro legal, o 
St·. presidente d~clara. não -haver s:es31\o. 

Faltn.:n, com causa. pa.rricips.da, o';; Srii. Barão 
d> Estaucia, Cast~llo Branco, Gomos de Castro, 
JO<io Caetano, Moreira de Barros, Po.ulino de 
Souza, Poreirti do. Silva, SalllStiano e Ferreira 
de Moura. 

Faltam, sem eans• participada, os Srs. 
Adl'iano Pimentel, Araujo Pinho, Augusto 
Fi~ury, Ahneid~ Nog~eira, Amaro Bezenl, 
Antonio Pinto, Alcoforado, Alfonso Peuna, 
Alves de Araujo, Bor~o de An:1di~, Bezerra de 
Menezes, .B;>rit~ de Ca.Rindé, Bulhõjs, Cal'
tiéiro da. Cunha, Coelho Campos, Candido de 
O~ivei1·a, éamarjfà; ... Co~ ta Pinto, Cantagem, 
-Diana. Felicio do~ · ·s~ntos, Fl'anklin Doria~ 
Francisco Sodré, F. Baliza rio, Ferrúra Vianna, 
Felisberto, Genaroso Múques, Gonçalve~ de 
Cat·valho, Gonçah·es Ferreir~. Henl'ique Mar
ques, Juven.do Al\·es,Joaquim. Taya.res, Lacerdo. 
\Verneok, Meton, Manoel Carlos,Martim Fran
cisco, Mn.t·tim Ft•ancisco Filho, ~Iont:J.ndon, 
Mac~Dowell, Paula Souz<l., ; ·Prisco Paraiso, 
Pet•eira C:>brnl,Prado Pimentel, Pompou,Rib·•s, 
Roclrigues Lima, Rodrigues P,oi:.ato, Rodol?ho 
Dan\'ts. Silva ?.bfra. Souza Q.~eiroz Filho, Si!
viano Brandão, Souz~ Car.valho, Tertuliano 
Henrique.~, Tb.eophilo, urys.,QS Viann~, Ulhó3. 
Ciuka e Zam(l.. 

0 SR, i 0 SECRETARIO ctá con tu do sog·uilltc 

· ·ÉXPEDlENTE 

Do ministerio do• negocias da fazenda, <h 5 
de s~ternbro corrente, devolvendo,jà sanccio
nad<i, o autographo da resolução .d.t assembléa 
geral, relativo ao prolong-amento da av<·nido. da 
Vilh Isabel. - Int1irada., offi.cíando-se ao se
nado. 

1 Do ministerio dos negocio~ da agricultura, 
eommercio e obras public~s. de 5 de Setembro 
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correo lo, !'em•:ttendo,em respasta,n infoz•m,çiio 
.•obre o projecto de lei n. 47 dli i• sessão auto
rizand~ " concesa!l:o da garantia de juros d0 
5 °{0 sobre O capital DCCOB!Olrio IÍ CODStt•lCÇãO. 
d•) uma estrada de fet·ro do Alcobaça., no Pará, 
â cidaae da Bo~ Vista, em G •yaz.-A quem fez 
a req oisição. 

Vão a irnprimü· os $~gu.intcs 

P•·ojectos 

N, i27 A.-1882 

A commisaão de comm 'rei o, industri:; e artes 
é ouYih sobre o projccto n .. i27 de i882 dos 
Srs. depuL >dos Ulhóa Cinln• c outros, autori
zando o govQr-no ~ eonc.e:la1• ga ra.ntb df:l j ut•nc:; 

de ô "i• p~r 20 annos sobre o ca p h a! masimo de 
6.000:000~,á companhia ~logyann,d' S. Pnulo, 
pJra prolongo.r sua estrada de forrJ ate â mar· 
gom eequord, do Ria G1•an.Jo, om dirccção á 
cidode de Ubernb~, om .Minas Gcr~""· 

Em i de Junho do cor r J!ilu o.nn~ ~ eomm\s
são pediu inform~çõo• ao gOVOI'D.O ncorea deste 
asBnrnr~o. Em. f6 do mo:imo 21w~ o .rniniaterio 
da agricultura commnni('.ou d cnmrwn dos. Srs. 
deputacbs q'le, para m~lh.or oriontac'·S6 nos 
escl r~cirnent s e:-:igidos, L'csolvou ouvir as 
pl'esi<lencias de Min1s e S. Paulo. Em 24 de 
Agoslo offi.ciou o m~srno m1niaterlo :i. ca.mnra 
declaran•lo que o governo julgl\ conveniente o 
projecto. de accôrdo com o. opiu:lío d~• p1•editas 
presHeuciM, cujos officiosjunlou por cõ?in. 

A. pr~sideneia elo S. Pnulo basõa-<1~ n.~s in
formações, ig11 \lmBnte app"!)')JHI.~, do engenhei
ro n•col da <'omp&nhia MogyaM e do director 
dM obns publicas d • p rovincia. A de Minas 
íuud>-sa na lei provincial n. 279! de 22 de 
Ontuhro de !881, que coocede11 g ·nntia de 
juros de 7 °/0 por 30 annos sobra o capital de 
'5.000:000$, 6. mes:na cc:npanhia Mogyana, 
para prolongar sua estrada em \)rritoeio mi
neiro, tr nspon:h o R. h G 'ande até :i. m~rgoem 
csg,uerla do Parnahyba. passando p~la cida !e 
de Uberába. A.ssim pois, a l\Ssembléa provin
ci"l mineira tanto se empenha pelo prolong~
mento da Mogyana. <b que se trata, qae jã 
oifereeeu-lhe novo desanv 1h•imentn além dn 
Rio Gr nle ; e o presidente da província, 
interpreto fiel desse pensnmen to, officion já á 
dit·ecLOJ·h da comp~llbiu. ew 16 de Maio, convi
dando-o. n •prcsentar com brevidade proposta 

para celebra,· o raspoctivo contmto,. caso ella 
queira se utilisar dos favores da cit .. ~dn lú mi
neira. 

A companhia, conforme info~mou se a digno 
<lirector, o BnÕ<> de Parnabyha, só agu .. du n 
concessão a que se refere o projecto pendente 
da resolução d.~ as.scmbléa gel'lll, para contra
tar com a. provincia de Minas o pNlongamento 
para o Parnahyb&. 

E' desneeessario longo ~rrazoado para lllO>
trar o que seja a. região dema.ndo.da pela. estrada 
Mogyana. : ba.stll. ponderar que o pre~id Hlte de 
Mjnas considera. nominal apcnae a ga.ra.ntia de 
7-•[o oJfer odd~ pela a•~omble~ proyincie.L ao 

prolo,gamento a.lém C:o Rio Grmde para con
cluir-se á fort iori em favor do tr,cho cuja 
construcçã~ pede o projecto dos Srs. Ulhôa Cin
tra e ou ~ros. 

O municipio de Ubara.bJ. e te\ls limilropb.es 
são de proverbial aberdnde e as margeM do 
Rio G . .,nde e do Parn:thy ba só esperam facili
dade de transp 'rt3s para. offerece.·em !!.brigo e 
bem estar a eontcnas de milha.res de brazilei
ros e estrangeiros, porque ·seu clima é dos 
melhoees do mundo. 

~:ssa zona nem sô .tem pro:J.ucções veg-etaes e 
animae3 proprios, oapazes de ~nrique·er sem 
s-r~)lde tr~>balb.o os " ' US hahit ,nt~s. mas tnm· 
bem é o entreposto do commercio dás p rm-in
cias de Goyaz e M1to Grosso e de um vastis
simo sertil.t) min~iro. 

Chegada ás m~rgens do R.io Grandi, a ea i!•ada. 
d' ferro liga-s' a muitas dezenas de leguas de 
rio f1·auca.m<1nt~ naveg t\'el, porqu~nto uenh!lm 
obstaculo offerece mesmo ao v a por o Rio Grande 
de•de o porto de Rifana nas vizinhança• d~ 
Uber<~-ba, ate á cacboeit·a :!e UrubU Pun:oa qu~si 
na oarra do Rio Pardo. 

Ainda quando se prefira outro traç!>do para 
a estrada de ferro estrate.~ica que deve liga.r 
Mato Grosso ao rio de J .s~, a Mogy•n•, es· 
tendendo-se ató ao Parna.hyba, será sempre a 
principal l'ia eommercial para as regiõe• mais 
fe~teis sittzadas no ext,eruo slil de GJy~~ e 
po• um!l. grand; parte do sudo~ste e ce5te de 
l\1ins.s. 

· Conbooid • a re;ião que deva ser servida 
pela linb•flrre>J., vejamos o que é a c!Jmpanhia 

. a quem se offe!"er.e A co nc.3ssiío. 

A companhia Mogyana j:l. possue 310 kilo
met~os de via ferrea, senlo 173 de Campinas . a 
Cota Branc '· e 81 de prolongamento a S. Sl
mão, 20 da Penha. e 30 do ramal do Amparo. 
Cnstaram os :173 kilom,tros com os·::!ll do r.>mal 
5:100:000$, os 87 d' S. Simão 1.400:000~, e os 
30 da Penb.a. 3)0:0DO$. Ao todo são 6.8)0:000$, 
o que d:l um preço médio .[e 21:935$480 por 
'kifometro. Tem grandes offi Jians ern ·campinas 
e construe carros de· i • cl •sse e todJs os ma
teriaM do trafago tão bons como os melhores 
f8-bricndOJ no estt•angeiro. 

Do tronco de Campinas a Casa Bru.nca co-n o 
r<>-mal do Ampara custou 24:678$ ce.da kilome-· 
tro, e o capital nelle empre~ado com garantia 
de 7 o{o da p~ovincia de S. Paulo rendeu em 
i87B 7 of. e desse anuo até 1882. produziu 
7,8 •/o, 8 •{, 7,9"•/o. 8,7 °fo e 9,2 °/o ! 

Essa Hsongeira posiçii > permitliu que a com
panbi,. emprehendesse setn garantia de juros 
seu prolongamento ate S, Simão cc:n feliz 
exito. 

Ob'i~a a conce•são da garantia de juros de 
qne se trata e contratado o prolongamento :>té 
às m"r~ens do Parnahyba. com a provineia de 
Minas, espera a Mogyaua chegar aLe Itaeayú, 
em Goy 1z, onde começa a na v ·gaÇ§o do Ara· 
l"ll"-Y3o, e a8'3imliga o. bacia do Am>>zonas ~sul 
do Imperio por uma via~ão mhJo., mas facil o 
·segura. 

Para melhor demonstração do estado ~ctua.l 
da. compuhia. a. commio•ão transcreve do relar-
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tcrln n.p·n·esent1do em 2 do eort·~nt~ 9.0~ aecio
nistas o seguinte : 

.Art. 5. o Rav<>ga.m-se "" disposições om 
contrario. 

B..I.L.I.NÇO 

Receit~ bruta. ................. , 

Saln das sess~es das counnis$ões, 9 de Se
tembro de 188'2.-Fobcio dos Sa11tos.-F. 

469:464'i"OOO Btlizario. -Barão do Gual1y. 
De~peza ....•.......•..••..•... 235: 5"!8,~362 A commissão de co umercio, industria e art.es 

Saldo do trafego ..•...•..••.. 
Receita. de escriptorio .... , . , • , 

------ e consultada sobre a seguinte pret nção : 
233: 935$~38 

3:246).543 O tenenle-('()ronel Simplicio Xavier Tavares 
------ da Silva, cidadilo brazil~iro, pro,,rieta,·b, nego--

237: 18~181 cian te o criador de gado vaceum e cay~lJar, na 
7:729$539 m<rgem do t•io Apa, município da ,1J1a dé Mi

----_ ra nda, na província de Mato Grosso. pede li-
229:452$642 canç~ rara extrahir e benefici tr herva mate, 

na• Jl.vre~tas inexploradas de Atu.,moahy e Ma
r.aca.j ú, sit11)1das n-o :roe. -mo município. AUego.. 

440$"203 que as o:.:ploraçõrs d"qu•·lla Ín'lustria são· 

Dospeza de oscriptorio •..•. , . 

Liquido ..................... . 
Co~respondente ~ 8j99: 

Saldo do se•uostre anterior .... 
Juros de acçãos do fundo de actnalmec.te onerad:\.8 com des·1e;(;as e risco de 

reserva, •.••• , •••... ,·.·· ... 5:32Q$i53 transporte de 140 Iogu:.s, sendo 80 de pessimas 
------ estradas o te ô vil!" do Mír • nda o 60 do. pr.,caria 
235:22!$998 nlWeg•ção fiuvial a Corumbá, onico porto alfan

que da pa.ra ser distribuído 9~~00 por aeção, 
daixa.ndo 621$998 para o semestre sego.in te. 

Importa nohr que as tarifas foram ultim•
mente reduzid•s de 10, 15 c. 20 '/o par:. o c~fó, 
de 10 °/o para. o sal em algumas estações. 

Pódo-se affirmar que nenhuma eUlpreza de•~ .. 
ord ~m acha-se em esi.ndo mais. \H'03.pero e diri
gida com m:Us acerto no Brazil. 

A. commissiio, por tanto, pensando que a. ga.
t-ant'a de .juro3 solicitada será apenas nomin •1, 
não du~ida om concp"da•· com o projecLo. Para 
howmonisar, porém, estl concessi'iG com as q11ê 

tem p••oposto e pelas razões jà mai$ do Ulllll vez 
expendidas, propõe o s~guinte projecto de lei: 

A assemuléa gat·al re<olve: 
A1·t. Lo O governo é auto•·izado a conceder 

à comnanbi~ d' estrad• de ferro Mog-yana a 
garantia -de ju.ros de 6 Q/0 a.o an.no e pol~ e!'j:paço 
d-. 2il •nnos, sobre o capital,- no m• "inu, de 
6.000:000$, n>ces•ario p-.a que a referido. 
CO!llp•nb.i:o. prolongue su~ via ferrea. do ponto 
mais conveniento ató â margem ssquerd<t do 
Ria G'~nde, em dirõcgão à cidade de UbeMbo., 
em Minrus. 

Art. 2. • Esh concessão serã. cons\deradOJ. 
caduca, si os trabalhos d 1 prolong,.rnento não 
forem c0 meçados dentro do prazo de um aun o 
oo.lvo caso de força m~1or _ 

Art. 3.' O governo poderá desapropriai' a 
estrada de{lo's de ~O o.nnos. 

§ L' Dentro do praz~ da. garantia de juros, 
pa~sndo um capital, ~m dinheiro ou ti tu los. da 
divida j)""Jblica ao juro da garan lia, igual ã soro
ma gar mtida. 

§ 2.o Depois do prazo de 20 annos de sa
t•antia. pag-ando o c~ pita! conforme o § 1', cor
~es'J>,ndente :i mediada randaliq~ida do ~ltim~ 
qui nquennío. 

§ 3.• Si porÓm a C'mpanhia d ' sistir da 
gs.r:lHtis. d<?j uro.s~ só pod&":i se!" feito o ra.eg:\"te 
em qual{uer tempo na fôrma do§ 2.~ · 

Art- 4.o A comp~nhi:> gozará de privilegio, 
de accôedo com as concessões semelhantes, por 
espaço de_ 50 an11os. 

deg-ado da p~ovincia por onde póde ser expor
tado o mata. l'iessas circuamtancta~. e insus
Lenta.vel a con.cu.rr ~ ncia. com os bervaes mais 
pro::timos d()s mercados consumidores. 

Propõe-se o peti "ionario a abrir uma estrada 
dos estabehcúnento> que projecta cr.~ar nas 
se1-ras de Ama.mbahy e Mnrac;.j~. mar;;0audo o 
.\ pa e terminando na f6z do ribeirão de Pedra 
de C~J, llO mesmo l'ÍO, d'ond3 torna-so elle na
vegave[ ás chal:l.aas em todo anno ale à sua 
bana no Par~g-uay. 

Propõe-se mai~ a melhorar a navegaçlio flu
vial na sec~.ão compl'eb.endida ent!'e a barra 
rh ribeil·ão acima d'nM1inado e a do Apa, 
desobstruindo o leit<a o ca.n tlisando as agua.s 
onda for nccessario. Diz quú e;.ses serviços de
mand~m c•pitaes, e, comquanlo sejam neceasa
rios :i sua emprez.a, não deixam d! a.pr.woit l l" ao 
Est .do.facilit,tndo a catochcsc ealdMmontodc 
Lribu5 indigena.s.como os Cayoàs.Caingnás.Gua
ranys e Coro tdos,n,.hi t mtes daquelle • sitios,inci
tando o pov-namento da nossEJ. fi"anteira, crcando 
e~tações bab'tad~s nas linhas de co.nmunica• 
ç.õe.s da. pr.1dnêia de 1fa..to Gros;tl com a. bncia. 
do Prat9 e com a c"pital do Irapcrio. Pede, fi
nalmente, qae se lhe conceda privir~gio em 
uma rlr.;n de t:-es l gu~s quadrada' nns referi
das matto.s, polo ospo.ço de sei• anno., o ioonção 
de imposto~ de e:.:pot·tação. por ig,tal t•mpo, da 
h erva mate e dos de importação das m•chinas 
desti!tad:u ao p•eparo da het•va e abertur~ da 
estrada e Cl'na.li•a<;ão e limpeza do rio Apa. 

Ouvido o goYern.o sO',re este reque:rirucnto, 
res~ondeu o ministro d' agricuHura. em 27 àe 
Julho do corrente, opinando pela concessão, 
não só P'las r,,zões c~pendidas p~lo su ppli
ca.n.te, ma.9 ta.wbe1u atLeudendu ao augmento.do 
valor d-9-s te~~a.s publi c;,~.s, resultanLe da _em
preza projectada. 

A comrnissão, concordando com a informação 
do gov,1rno. propi e qu~ se defira o requ~ri
mento, adop:ando-1e o seg-uinte projecto de lei : 

A a.ssembléa g-'ral resolve : 
Art- L' E' o go·.-erno autorizado a conceder 

ao tenento coronel Simplicio Xavier Tavare~ da 
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Silvo privilegio por aaia o.nnos, para explorar \"r.r,\ n_\ 66> sv.'>~Ão ~::o.t H "'' SET l'!OJRR.O n& 1882 
herv>mat~ dentro do ull\a ãrea d'} 20 kilometros p id . d S L · D 1 • 
quadrados, nas sem•• de Amamba.by e Mara.- res enc~a 0 ,._ una uaY e 
eo.jú, municipiode Miranda, provinciade Mato · SUlflUR!O.-Lcituro dM ""'"'· O~•on·oçü" dos Sro. 
Grostsot 1ica.udr> a. cargo do eoneessiona.rio n A.t,·aro camtnll<~, Moton o Mac-D~w~U.-&.r.P.&OI&xr r..-
~bartll rn. rle estradas até ao ponto nave_gavel ~ Di~eu.raos.do!il St~. Zam3j Rodliguos Poisoto o Rod.Qipho 
Ap.:1. e o melhoramento da. navegação dest1 ato D3.1lb$.~~10111 oo orA.-VotõL~ão do parce~r sobre a. 
sua foz, no Paraguay. eletra:o do 4° Wnrieto 1b provind:a. de Al3Só3!.-Vo · 

Art. 2.• Durante 0 mesmo espaço de seis ~> ti<• doo projoetoo o•. ~tt; ll3 c, oo, no A, :!lA, l9í , 
:tnnos, :> herva mate coibida na região privile- ~!P., !75, l ihl ·' · U!O, 41, ti3. ~~ A.-Discu•o!o do~·~-
giad~ será isenta de impostos de expor~ ; é JO"o n. G5 do ISi'). -D!scor'"': do; ~"· Zomo e Fcl•c•o 
iiu.a.Im.ente livres de itnpos L03 de importação.as dos ~311tos:-! 1 t.l llTt,-3:1. J.1seuss.;ao do ~~·o.:~.monto_da. 
m. achin:l.s necessaria.s pa.ra o preparo do refendo rcco1t~. _D•se11r1os d~s . ~.r:~. Ign:uaa Mnrt1nst ~nd1d~ 
artigo, e p:lra.a constrlleyão das estra.d.as e me- do Olne~ra, Jo, ~ lforHl.no~.' .ca~·1ol5 AJTouso (rutna,~ro d _ 
lhor.nmentoda na.yeft"aç.lotluvial 8 que se refere gucn-:r.), Dt% qno F.!õ tr:~. •l:t 1n1xo•ra, Lourenço do Albu 
o art. Lo o tfuerquc (aoiui~lro .de o.s;tr:UIJeiro,;), Folieiu_ dos _s~u~os, 

· . . _ Al!ouso Cclgo hn1or, Ruy 'Barbos.3; )larlnn Praoc1st0 
Art .. 3 .• Revogam~ e tu! d1sposu;oes em Filh o o lldorunsu ~. Anuju.-"-Or~UUI ~o d ia par.d2 do 

cont~ar1o. s.:ombro do ISS!. 

~:~.la da.s sessões das commissões, de ·Setem- A's H horas, feita a chamada, acb~r:un-se· 
bro de 1862.- Felicio dos Santos . - Barao presentes os Srs.: Lima Dllarte, Matta Machado, 
i o Guaii.y. Ribeiro de Menezes, Leopoldo Cltnha. Ba.sson, 

V:Ü a. imprimir a sc.~uinte Andrade Figueira., Augusto Fleury, ROdrigues 

Redaeção do pi-oj~to. n. 42 A de 1882 

A nssembléa geral ra!IOlve : 

AI' I. 1 . • Fõca o governo autorizado a conce
der ã companhia da e~trada de ferro da Bahia a 
S. Francisco privilegio durant~ 30 annos para. 
um r.1mal da mesma estraàn, que , p3rtindo do. 
cid:tde de Alagoinbas, vã terminar na povo~
ção do Timoo, na p·rovincio. da Bahia, respei
udas todas ns e.1ndições do .decreto n. 1.299 de 
19 de Dezembro de 1853 e espeP.ialmente n con
dição 32'> do ref~rido decreto, que :ficf\r:i preva
lecendo. para o ramal a construir ,de modo a con
servar para o governo os dir~itos que ja tem e 
eo1n os prazos esta bel :cidos pela. referida con
diçllo, o~ quaes começar!!o a correr para. o ra-
mal desde que fót este entregue ao trafego. 

Peh:oto, Vieira de Andrade, Adriauo Pimentel, 
Bezerra de 111enezes, Juvencio Alves, Manoel 
Carlos, Tb.eophilo, Montandon, Alcoforado. 
Ribas, Sinval, Ignaeio Martins , Carvalho Re
zende, Rego Barros, Viann:~. ·vaz, Esp'indola, 
Cantão, Antonio Pinto, Pompeu, João 'Penido, 
Almeida ·Oliveira, Barão da LGopoldina, Fl'an
klin Doria, Rodrigu•s Junior, Ratisqona., Cruz 
Gouvêa, Mac-Dowell, Moreira de Barros, :Ma-
ciel, Olympio Valladào e Yaz de Mello. · 

Compareceram, de!'Ois d& chamada, og Srs. 
Silva Ma.ia, Gonçalves Ferreira, Carneira da 
Rocha. Jose Pomp~u. Meton, P rado Pimentel, 
Gemini&no, B~r:r.o de Araçagy, .A!Ibn.So Penna, 
Felisberto, Camugo, Seraphico, Antonio do 
Sictueira, Henrique .Marques, Canilido de Oli
veira, Generoso Marques, Tarquinio de Souza, 
$oares, .AlfJ·edo Chaves , Alves de Araujo, 
Barão d~ Vill~ da Barra, Fernandes de Ol iveira , 
Affonso Celso Junior, Gonç.alves de Carvalho, 
Escragnolle Taunny, Ferreir.>. de Moura, Carlos 
Alfonso, Cr uz, Barão do Guahy, lldefonso de 
Araujo, Ferreira Vianna, Sour.a Lello, José M~ 
rianno, Silvia.no Brandão, Contagem, Manoel 
Portella, Peretti, Paula Souz1 , AlmeidA Pe

em róira, Rodol['ho Dantns, Ab~lardo d~ Brito e 
Pas ;os M!rand~. . 

Art. 2. ° Fica igo:Umente autorizado o f!:O
vernn a conceder a garantia de juros de 6 •io 
pau o augmenlo do ropital necossario, ate ao 
m~ximo. de 3 . 003:000$. pnra leVl\r a effeito o 
referido ra.mal. 

Art. 3. 0 .fl;cvog .. m-se n• disr>o3ições 
contrario . 

& la das commissiíes, om 9 de Setembro de 
1882.- Affo!uo C:elso Juníor.-L. de Bu
llwes. -Generoso Marques. 

A's H hor,\s e 50 minutoa, acbaudo-al pre
sentes 80 Sra. deputados; o Sr. pl'CS.idente abre 
a sessão. 

O Sr.. PRJ:SrDE:ITJ: da a seguinte ordem do CompaNce:u,clcpois 1.-. aberta a sess~,os Srs: 
Ruy Barboso,Zama, Ccclh.o e c~mpos, Alvaro 
Caminha. Francisco Sodré, Diana, Ulyss~s 
Vianna, Martim Francilco Fil ho, Silva Ma
fr~, Joaquim Tavares, F. Belisario, Araujo 

dia p1ra H de S·;t3tnbro : · 

f :i parte 

A mesma designada para a 1> parte da ordem Pinho, T . Ilenriques, Bulhõe•. Carneiro da 
do 'dia 6. Cunha, Aristides Spinola, Co•tn Pinto, Panlino 

2~·paYte (tis 2 horas ou ar.tes) 

3• di•cussão do orç:l.mento da receita geral. 
Aa màterias designad:\s para a 2• p:n·t~ da 

ordem do dia 6. 

de Sou-za, Souza Carvalho, Barão de Anwa, 
Lourenço de Albuquerque, · Am&ro Bezerra, 
Duqae-Estrada Tet:teiro., Felicio dos Santos , 
Roàrigues Lima.· e Almeida Nogueira. 

Falt>m com Chusa participada os Srs . Barão 
da Estancia, Castello Br<I.Ilco, Gomes de Castro, 
João Caetano, Pereira da Silva e Salustiano. 

Faltam scm o~uso. p11rlicipada os Srs . Barão 
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de Oanindé, Lllcer-la V/erneck, Martiro Fran
citSco, Prisco Paraíso, Pereira. Cabral, Souza 
Queiroz Filho e Ulhõa Cintt•a. 

E' lida. e p1sto. em discussão a acta do dia 5 
de Setembro corrente. 

O Sl.· . .Alva:t-o Call:linb.a pediu 
o. palavra. pa.r<> fa.zer urna rcctificação ;i acb. 

Diz que a estrad<> de ferro de Baturil.é não se 
s.chava. na o~dem do dia dia 5 senão em ultimQ 

_lagar c fa•endo-so referenda :i ordem do di9. 1. 
Antes de discutir-se este projecto e~istiaro. 

outros que cstavan1 colloc•dos aeima. daquel!e, 
e qu~ portanto deviam IGl' prefercncia. Ja na 
primeira. -votação houve o equivoco de servo
todo e encerrado o projecto nntes de se? posto a 
votos o encerramento. Na 2a discnss~o dá-se 
o facto de sel' discutido e encerrado o pt•ojecto, 
antes de ser precedido de outras rnaterias qúe 
estavam na. ordem do dia. 

Não que1· pôr obs~~culo systematico ao andll.
mento deste projecto; ·mas não p<)de deixar 
dll notar w:o.a certa sorpreza neste procedi
mento. 

Esta sua recbmação é tanto mais fundada, 
q_ uao.to lhe consta que existiam inse1·iptos os 
nob~es deputados pelos 2o e 5<> districtos, e ten
do-se feHo a chamada e verificando-se não 
aohar-se presente nenhum dalles, um outro 
Sr. daputado desistiu h palavra-para ser en
cerrada a discu:;são. 

O Sa. PRESIDE~Tr.lê •s ordr!rrs dos dias 4 e 5 
e qbserva qua effectivamentc antes do proj~cto 
sobre a est~ad!L de ferro de Baturité estava o 
de limites entre as provincias de Goyaz e Mato 
Grosso, e que só pot equivoco aqueUe foi dudo 
para a discussão fórá do logar que lhe estava 
de•ignado. 

O Sr. C\lac·Do"W'ell (pela orden•) 
p~de que se r octifique esta acta na parte em qu" 
d1z que o reclal!lant3 não cornparecett nem justi- . 
:fioou a su~ ausencÜ> nt sesoão de sabbado, pois a 
\"crdade o que cowparecou <B primeira hora 
lato é, as 11 horas da manhã. ' 

O Sn.. PRES!DENT!: declara qu~ será atteri.dida 
a reclamação do nobre deputado. 

Ninguem mais p:;~dinda a palavral ~ a aetn. 
dada por approv.1dc1. 

O Sn.. i • SEc!l.ETA!l.ro da conta do seguinte 

l~XPEDlENTE 

Officios: 

Do Sr. i' secrebrio do senado, de 9 de Se
tembt·o corrente, rslllettendo, approvado sem 
cro.cnda.s,o or~amcnto que ~a a d~opeza do mi
misterio de estl·a.ngeiros para o exercício d" 
188-2-1883. -Inteirado, à eomruissão de re
dacção. 

Do minist.erio dos neg·ocios da g·ue1'1"a1 de 5 de 
--SetembrJ corrente, remettendo o requerimento 
em que o1.enente do 12• hatalhãG de infanta~ia 
Luiz Manoel Martins da Silva, allegando ter o 
curao de artilharia, pedo se lhe permitta con
correr com cs primeiros tenentes desto. arma. no. 
promo~ão ao p;;ato de capitão.-A' commissão 
de marinha e guerra. 

·Representação da carnura municipal de 
Santo AnLonio da c~choeira, na província de · 
S. Panlo, pedindo providencias legislativas 
acerca do contrato de locação de servi~o.-A' 
comrnis:0:ã()de camaras municjpaes. 

E' liJa polia em discusslo e a.pprovada a 
redncçiio do projecto n. 42 A da 1882. · 

E' lido e vai a im;1rimir para entrar u 
ordem dns trabalhos 0 seguinte 

O Sr. Metou.: -Quando, na ultima sessão, 
V. Ex. poz em discussão, i" em hora bastante Projecto 
adiai>lada, o projGcto sobre o prolongamento da 
e•\rah de fer:o de Ba.tlll·ité, eu pedi a pahVl'a. 1882.- N. 223 
para provar, como fizeram os mens illuatres 
collegas de deputação por minh~> província, que 2• sESsÃo 
a estrada de ferro de Araeo.ty níio pMe, nom 
deve pt•eterir o prolongamento da estrada de A" cmmniss\io de inst1·ucção publica foi pl'G· 
Ba.turité,que é de interes~e vital para a. minha sant~ o requerimento d~ Antonio Justiniano 
província. não só encarado sob o ponto da das Chagas Junior, que pde admissão ã ma
,-iota do progresso material, como o uni co meio tricula no i• anno da f~ulda.de de dir .;ito de 
profic uo para attenuar os. borraras da sec,r~n., que, S. Paulo, e que, depois de pa.gos os respee ti vos 
segundo os en tendidos, deve ha v e:· em i892, direitos, seja submettido n e~ame das ma.teri._s 
quod Deus a~e>·tM. Tendo. porém, o offioial do respectiYo anuo. 
encarregado ~a seta omittido a eircnrnstancia A commissão, considerando de justiça o qu~ 
de au·ho.ver pedido a pala.-ra, ehssifico.ndo-me pede o supplicante, quo prova tor fllito todos os 
assim de ni>tg!lllm, ou de proposito ou por preparJ>torios, é de parecer que se adapte o se
descuido, peço a V. Ex. o eucto cumprimento guinte projecto : 
do art. 62 do nosso l'eg-imento, mandando este A assembléa. geral resolve : 
requcrimon.to ã mesa. Art. ·{.o E' o governo a.utori~~:ado a mandar 

. O SR. PRE•IDEN'TB :-0 nob1•e deput~do pe- matricnlar no i • anno da faculdade de direito 
diu a palayra, assim como c Sr. Ratisbona, e im- de S. P~ulo o alumno Antonio Justiniano das 
mediatam~nte desistiram del!a l'ar" se vJ- Chagas Junior, quo, depois de pagos os res
tar. pectivos clireitos, serâ admitlido a exa.me das 

Ninguem mais p~di:ldo a. p3.l~Vl·a, é 8. ~t'- msterias do citado anno. 
dada por approvada. Art. 2.° Ficam revogadas ao llisposições em 

E' Hda. p~sta em discussão a approvada sem contrario. 
d~bate a neta do dia 6 de Setembro corrente. Sala das cammissões em H de Setembro do 

E' lida e }l(lsta em disc~oão a aet~ dodia9 J i882.- n~. T. B. Espi11dala..- Ruy Barbosa. 
de Setembro corrente. - Utysses Viam~a. 
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São lidos, postos em discussão e npprovados 
sem deb3te os seguintes 

Pareceres 

N. 273.-i882 

p,·eMnção de Oar!os Feiippe Garçon Ri· 
vidre 

L • O transport9 de generus aÚmcntioios 
está sendo feito com igu 'Idade de preço, tanto 
na importação eomo na el<partação, em vist<~. 
de nove. tarifa, que deve eshr orga.niza<!a de 
conformidade ·com a portaria do !llÍnistro da. 
agricultura de 5 de Junho do corrente annD ~ 

2. • Eetó. S, Ex. disposto a autorizar a diffe
rença d~ 20•/. sobre o tr~!Uiporte do café, con
forme o parecer da com,nissão de revisão das 
tarifas, e bem assim a realizar o trafego mut110 
entre esta e a estrada d~ ferro da Leopold;na ~ 

3. • Qual a razão por que não tem sido sup-
pridl de wagõ3s de cargas a estação Jo Porto 

A' eommissiio de pansões e orden<>dos foi Novo ~ 
pNsente a petição do~nmentada, em que Carlos . b d 
Felippe Garçon Riviere solioita sua a:losen• Cama~a dDs deputa..los 1i de Setem ro e 
ta.doria· ou uma pensão pecuniaria, em attenção 1882,-Baraa da Leapa!dina • 
aos r~levant~s aerviços prest•dL>s ao Estado du- 0 Sr. zaona (pela. ordem) diz quG 
ran~e o lon ~o período de mais dG 59 annos. tomou a palavra para cornmunica.r a c~mara. 

Allega o supplica.nte a sua avançada idade, que a com missão nomeada para a.pr'oentar 11. 

que 0 impo;sibilita de oontinua.r a e:tercer. o Sui!. Magesta.de 0 Imperador as congr_~tula
seu emprago, e junta valiosos doeum3ntos, fir- ~ões da mesma camara, dirigiu-se ao pt~o 
roados por pe.,oa~ e autorida.d~s da ma.io a.lt& d~ Boa Vista e, sendo introduzida Mm as for
conoideração torlos elles aecordés em reeo- malidades do e•tylo, pNíeriu o orador, como 
nheo.ir os bons serviços pre3bdcs pelo •~P· rehtor, o seguinte discurso (lê) : 
plicante. · · ._Senhor ! Os povo' q11e viver~m sob o regi-

A commissão, porem, aind1. qus jul~u~ de men do governo absoluto e conse.,;uiram con
tada oqui<l>de e jmtiça o favor que solieit• o qui•w a li?etJade, j~:n.tis esqu~cem,a data de 
supplico.nle. e entenda me~mo que se lhe de~~ sua em·mcipaçf>o pohttca ; antes a reoord >m 
conceder um& pensão e~u1V . .tente aog venc1- sempre o 1m a maior uf~nia. 
mcntos que 01•a l'erée be, nada póde propor nesse O dia de hoje lembra aos brazileiros =~das 
sentido, por ser d" com •etcn~io. do g~w~rno paginas mais glol"iosas da nossa histeria. Foi 
imperial ~ concessão de met:ees pecun~an&s: nesse dia que os filhos d•,ete paiz, tendo á sua 
e assim, e de pare~er que &eJa'n remett1dos ao frente 0 heroico principe, que foi o pai de 
governo o requerimento .., m~is papeis que o Vossá. M9.gest d~ Imperial, inscreveram o nome 
acompanham. afim de q 11e o mesmo goverlla os do Brazil entre os das n!lções livres do · 
poasl. toma.r na. consideração que mer~c.em. mundo. · 

Sala. das c.on1mis~õ~s em 1 i de Setembro A nação hraúleira.~ grata sempre aos b8Defi. ... 
de t882.-lose Marianno.- lldefonso. de cios que recebe, conferiu ao leal e dedicado 
A!'aujo. • collal>or..,dor de sua ind ependencia, a.o heroico 

N. 27~.-1882 

2• SESSXO 

Prete11çao de los é C tat<dio d<t Sill!a 

A eommissão de c.ommercio, industria e art~s, 
tendo examinado a petição, em que José Claudio 
da Siiv~ solicita _garantia de juro< de 6 '/• sobre 
o capital de 500:000$ pau a fundoção d~ um 
estabelecimento indua\rhl que tenha por fim 
e:s:plorar a extracção d~ tajlioca. polvilhos e 
farinhas de produ c tos naturaas, principalmente 
da mandioca, é de parecer que sobre o a•sumpto 
s~ja ouvido o governo, por intermedio do minis
teria da. ngricu!turay commerci o e oln·as pll
blicas. 

fundador do Impe:io, o honroso titulo de lmpe
r 1dor Constitucian .. t e Defeus)r Perpetuo <lO 
Brazil, e o perpetuou na augusta: dynastia de 
Vossa Magestade Imperial. -

A nação bra1.ileira compl·ehendeu desde logo, 
e comprehendeu bem, que no soculo, em que 
vivemos. os LJrinctpes, que. Cf\mo o_ Sr. D. Pe
dro I, corno Vos•a Ma(pstale Imperial,. do
tados de espírito superior, de uma a.J.m' ele
vada., 8Ó podem nutr.:ir uw:a ambição1 rligna de 
si : a. Qe rei na--r Sobre um povo livre a feliz. 

A naço:i·> br~zileira está profundamente coa-· 
v-encida de que tem em Vossa Mages•~de. l~
peri 1l o m tis ex_t:renufl d~fensor das mt:iLLtui
ções livres, do que ollo. cerceu o tbron > do 
Br~zil , e certa de q a e Voss.- M~gBstade Impe
rial envid trrl. os rnaiore• esforços pára .de dia 
em dia. aperfeiçoar essas instituições, se•n as 
q naes é imposoivel o engrandeeimen to e " fali

Sala dassessõe3em 4 de Setembro de 1882.- oidade da pakia. não p1upa oocasiil:o do mani-
Barão do Gitahy.- Felicio dos Santos.-F. fe.tar o profundo acatamento, a· sincera derli· 
Belisario. cação que consagro 'I Vossa Magestade Im.o.:

Vem à m ~aa., e é li La a seguinte inl.erpellação~ riaL 
para cuja diseussão o Sr. P"esidente declara. A camara do• de·,utados, como legitima ré
que opportnnamsnte ser:i. marcado dia. e hora. presentante da nação; interprete nel .dos se !l-

Peço que ae marque dia e hora para S. Ex. timentos. q11e animam a todo• os brazil~ir?S, 
o Sr. ministro da agricultura, eommercio o ! nos envia perante Vossa Magest 1de lmpertal 
ohr8.3 publicas~ reap!~.nder-me sobre CE itans para apresent.a.r a. v~H~sa Ma.gestade lm?'t:riai 
abaixo, sobre os qnaes o interpello: as suas congratu1acõea no annivets1rio de tão 
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O porto de S. João da Barra tem. sido som11ra se pa<ler conbr absolutamente eom o po"lo 
periodico e eó dá entradt\ aos navtos de 100 a de Macahé por s3r demasiadamente pequeno e 
i80 toneladas duas vc.•es no me. e por occasião de difficil accesso, porquanto nelle só pôde 
das gro.ndesmal·és, em conaequencia das areias J>Metro.r um navio de cada vez, e ialo mesmo 
,1ue, conduzidas pelas correnles,se vão aecumu- de popa, com grande p~rda. de tempo, gas
br na foz do rio Para.b.yba, obstruindo aquella tando ne, se trabalho, quasi sempre, mais de 
barra. duas b.or~s. 

No tempo do verão a:s corJ·entes marinb.as se O porto de S. João da Barr.1. no estado em que 
dirigem do norte p •ra o sul, e no inverno se acb.a não só não dará entrada aos navios 
corram em sen~ido inverao, isto ó, do aul pa1•a o de cabotagem nacional, como tamb~m aos navios 
n:lrte. · . estrangeiros, uma Tez que não sejam removidos 

Essas correntes não têm grande velocidade os embar-..ços que acabo dJ referir e que muito 
nesta quadr.t, por isso os sedimentos do rio quo prejudicam os interesses quer do productor, 
ellaa at·rastam accumul&m-se nas pro1inüdl\des quer do eonsnmidor. 
do por to e vão constituir os b4ixios de S. Th,omé, Em 1.870, épocn a que me reporto, nlto só 
que demoram a 45 kilomet.ros ao nofte do porque foi a que serviu de base à estatís tica que 
mesmo. t>.presento, como tambem porque nlto exiatia 

A b>rra. do Par&hyb:~. tem ordill.'loriamente ainda aquella estrada, entraram naquelle por to 
dous metros de p1•oíundi<bd.9. cerca de 70 navios de véla. não fallando nos 

Os melhoramentos aconselhados pelo Sr. vapores, sendo a capacidade total dos mesmos 
Hawkshaw podet•ão remover as dift!culdades que superior a. 7. 000 ton aladas. 
embaraçam a Hvre entrada de navio• naque1le Para a realização das obras com o porto apre
porlo, o consistem ollea na conotrueção de um sento dons alvitre• : ou o governo garantirá 
cães n:< b1rra e o que os inglezes denomi- juros de ô o/o ao capit:ll qua for levantado para 
nam groynes, guias correntes, eai to!h a e:s:- esse fim, ou autorizaria. companhi:l que se or
tenaão do rio até :is immediações da. cidade de ganizar com esse intuito a cobrar as taxas 
Campos. descripbs no projecto, já sobre os n~vios de 

Devo di?.•r á eamara que aetualmente a e:<- vela e v:~. pores, jà sobre os genoros do impor
portação daquella zoM quasi que. •e effectn• tação e o:.;portação. 
exclusivamente pela estrada defet·ro de M•cahé, Não se deve ae~odita.r que estas taxas vão 
mas, desda que fórem realizados os melhora- aggra.var a situação quer do p roductor, ·quer do 
monto• da bnt•ra., os prod11ctos da margem es- consumidor •. 
querda do rio Parahyba se encaminh 1rão f a· G~~tando-se com o transporte cerca de 
talmente para o porto de S. João da Barra. i. 000:000$ e com os intermediarias p&ra mais 

Devo ~inda dizar que o írate dos generos ex- de 1.400:000$, o prodnctor o o con$umido~ 
porbdos no anno a que mo refiro pelo porto em economisarão todos os annos para mai~ de 

. questão, apezar de to<las asdifliculdad;s,elovou- 1.000:000$, depois de construido o porto. 
se á. enorme cifra da 9-29:6i8$, o a despeza feita Ora, as· ta:xas J}.'!rcebidas pelos c:tleulos que 
no Rio de J:uteiro com os intermedlarios entro me dei ~o tra\lalho de fa%el' produúrão cerca de 
o produclor e o eonsumidor e que eonslituem, u 300:000$, quantia est.:\ mais 'lue so.fHciente para 
ph.raae de Glrey, verdadeiros altriloa ao com- 0 ••r•i"o d , amorti•a~.iio e JUro a, enpit.nlne-
morcio e um cmb:>raço :i livre circulação dos ' . 
productos até ao ponto de seu destino, nttingiu ceua1•io para a r ealiução deste 1mportante me
â cifra. de 1.44 !:536$~80. lboramento, e ticario aunaalmente no bolso do 

Ora., send~estndespezaex~zerada, ójustoquo productor o do consumidor cerca cloi.OOO:OOO$, 
tratemos de düninu;l-!1, eneaooinhani o os pro- ~i:ri::tpu~~tn1~:01:0j~~·=aq::sJ·~"!~sr~f:r\~lermeduetos pat·o. o> portos cstrnng-oiros, de maneira 
que elles lá pos 'IIm chegar menos sobreca~re- Não ó para despr~•ar-so o nseu,npto da nave. 
gAdos do c1ue eliegam p~•sando por esta córt\l. gaçiio no Br~zil. Paroce-me qu > os nossos por-

A navegação di~~cta ó o sonho do todos tos estão fa.Jaclos a. ro:lresentar mais importan• 
a1uolles que proluzem, e, qunnto maior fór a te p:<pel do q11e as estrado.s de ferro no transpor
diftlculdaae no t rananorte, mais aggravada se:-. te dO& nossos pro~uelos para o mercado. 
a sorte dos iwmediat ·;ruente intereSMdos ca im- Estas eêrvem apenos. pua ·a eommunicação 
porl ição e na e:q:ort.~çíio. com o iut~rior do Bt'l\zil é com os pai1.ea li-

E' verdade que actua.lmente os productos da· mitrophes; mas a J.!&VeJ<•ção servirá pa~·a. por 
quellas regiões têm sabida. pela estr&da de .Ma- em communica.ção o Imper io com o mando 
cahé, mas esta estr.ada, posto que j:i. preste inleiN. · · 
relevantissiwOI> servtços, nl!o sa tistil.z ainda 
completamente ás e:tigencias da lavoura e do Por conssquenei~, melho rado o porto de 
commorcio, por<[ne os seus 'fretes não podem S. João da Bar,·a, to,·nando-se elle "ccossivol a 
s&r inferiores áquelle3 que pagam os generos todo • os n~vios que o queiram demalliar, pc
quando transporta.Jos . em navios de veb ou der-se·b.~ dizer que um theatro novo se abrirá · 
mesmo em vapores·. ás lransacções commerciaes daquella zona. 

Além disso, o percurso dos generos até che- Ainda mais : melhorados os pol':oa do Brazi 
ga~em !lO porto de embarque emMaca.hé é muito voltar:i a époc~ de prosperidade ;)ara a marinha 
lXIl\lor do que pa.ra chegarem ao porto de S. João I mercante de callot~em o de lon o c~rao no 
da Bar; a. . . . lmperio e talvez para o desenvolvimen~o da 

Outra cuc.umstanC'la, de grande v~or, que eonstrueçio naval, quejâ foi tão importante nos 
aconselha o melhoramento em ,questão, é não estaleiros de S. João da Ba.rra. 
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Houve época em que esta marinha era flores
cento e fazia. honnt a lllD pai~ que ~n••i&va. . .a& 
Stufl forças ; mas, depois, por leis po..te
riorea, qu• nio eonsoiltav .. m · be.u os interesses 
do eo<nmercio e ,a navegação, começou ellilo a 
·ii~ C<!hir, e hoJe·•e póde di?.er que e:.: iate em um 
ostado bment .. vel; digo hment.o.vc!, porque 
está completame!lto· aasoberllada pela marinha 
ostra.ngetra. 

Assim é qu1 em i8õ5, antes da. publicação da 
lei de 27 d-. .Março de i!l66, que deu o golp·• de 
morte na cabot .gem uacioual, o numero dos 
navio; estrmgeiro' que faziaUl este serviço era 
de 24.1 ; mas no ao no da i 878 o numero delles . 
eleva-se a i.I04! De sorte que estes navios 
naquella é (lOCa eram em 1nuito maior numero 
quG· 011 OllCiona~s. 

Em 1808, por occasião da "bertura dos portos 
do BriiZil, os navios d•• loo.go curso, que fuziam 
o tr•natJOrte dos generos para o estrangeiro, 
ere.u1 em numero d.e 2.000 ; entre tan1<> q·1A, se
gundo Bag-ge, em. i878, qu .. ndo '' .. ;a.nnha 
de gnerra contava 61 nav, oa, s marinha mer
cante de loug , curso 11em uru ~o menos contavn. 

Póde-se, 1/()rtanto, d ter que melhO"ando-se 
os portos do Imper10, vai-se animar a indastria 
da construcção de navioa. d>ndo-se occut>uc;ão 
e tra -alho a muitos indh-iduos que vivem hoje 
inactivos, alétu de ere~r-se utU viveiro para ·. 
marinha de guerra. 

Ar.l.ga.menta o e&;•italelllpregado na marinha. 
mercante subia a. !00. 000: UOO$, a •o in ma que 
Be o:le~pendia 01n salario• era do i5.000:00\l$, 
~ aquallesqu.e vi •iam empregado3 nesta indus
tria eram em numero superior a eo.ooo pesso .... 

Tudo isto d ~sapparcceu com os decretos 
de 27 do Março de 11:!66 e U da Abril do 1!!74, 
mas ro&p[>'lrecer6. do noro, $i porventura o go
verno cuidar sél'Íalll ·nte doe molhor.•montos d<)B 
potloe, dl navegação de cabotagem o da de 
longo curso, restit11indo-lhes os favotes de que 
Jlca.ram privados. 

Ent~ndo com Robert Peel quo o.s industrins 
devem ser enuooguoa A concurrcncia, doslo que 
ella..i pod~m supportar os ta p1·ova. ; rua.s, em· 
quanto a. indu&lria da construcçilo de navios n~o 
G3livor em condiçi>ea de luto.r com a induetria 
eatrangein,poreco-me q11e deve clla m·•recer a 
protecçlto e o apoio do> nossos governos, para 
que niio se realizo o pen•nmooto de um est<t
disb ámarica.no qu..nâo nMim se axprimiu: o 
paiz que começa por comp= na \'ioa a.ea-
ba.rá. por dehlLl' de nllvog.>r. . 

Eoto.s pal.avra.a e•tão iD:IoÍS ou menos em harmo
nia com o que disse St11art I,{ill, um dos mais de
dicados defensores da. livra cone11rrencia, em um 

· momento de e:.:pansão : o paiz que não fõr. senhor 
da. sua lll!-rinha est.i fa<l.odo"' ""'' auiq uilado. 

A' vistilo, portanto, da.s eon.sideraç~es que 
<MJ&l!o de fazer, me pa!'ece que o projecL que 
. submetto ó. consideracão da· camsra deve me-
recér o seu apoio e a ·aua benevolencia. · 
. Entregando-o ao seu eselareci4o criterio, 
·conto que V. E~., Sr. presidente, o enviará á res
-pectiva commi~. aulll de que, dado o pa~eeer 
oobre el)e,pogsa entrar brevamerite emdisc~•ão. 

. ·y, lV,..,.-5~ 

E' o que tinha a dizer. reserVilldo-me para 
fa•er mais lar.,,.,.s consideraçõe•, qullndo a~ tra
tar ,~. novo deste o.ssu·u~to. 

T()llhO eoncluido. 

Eis o meu l'rojecto (lê). 

Vem á mesa e e remettido ~ commi~são d·~ 
commercio, inUu~tria. c ~u·t.es, o segointfl 

1882.- ~t 222 

.A. &ssembléa'. geral resolve : 
Art. 1.• Fica o goverJlo autoriz~do a garantir 

? juro d1. 6_ •i• ao ~~~no·, niÓ 4 qunnti~ do 
3.500:!)00$, a compo.nh1a. ou etn:>r e<ll. que· se 
orgamzM par:~ melhoramento do porto de S. Joã.o 
da Barra, D:> provinda do Rio de Jnnoir~, se
gtu>do ns iDdicaçilea do en.;enheiro lluwl<ohaw, 
I'Od~ndo, par~ o :correr " esto. deape•a., craat• 
as taxas se,ciut:l.te~J : 

Por tonelada. de CBrgn dos navio! ele 
vela ..... . . . ....... '........... i$

1 
'000000 

Ide1n idem dos vapores. . • . • . . . . . . . 1$000 
Idem sobre o valor do. importação. 2 •/o 
lde"' idem do. exporl<l.ção.:.. . . . . . 10 •;, 

§ 1.• No caso que o governo prenl'l\ não ga
t-antir juroa para a realitação das obr-.a daquelle 
pm·to, pode1·ó. a.utorizar a companhia que par" 
este fim ~o organizar a perceJe: ns referida~ 
ta:.:as por ospn~o l:l:!o êltCld,ntc a 40 :Lnnoa, 
regui:Lndo, p 'ra os casos n~.o es~~cificadoa nesta. 
autol'Íznçlio, o que dispõ3 a let n. 1746 de i3 
do Ou tu b~o de 1~69 . 

§ 2.• As t..us a que se refere a ulti= 1>nrte 
do§ 1• serio cobradas sómenle dM embnr
c.lç~es e mercadori1s q ue tra.n ito.t•ero pelo 
referido porto. c depois de coneluidaa tócL1s 
as obl'a.s. 

§ 3. o Revoga>u·6o ao disposiçõe• em con
tr;l.rio. 

Sal• das aessões, H de Setembro de 1882. 
Rodrigues Peixoto. 

O Si·. · Rodolpho Dauta!õ! (pel<t 
ordem):-Podi a palavra pat'" dar conheci
mento á camara, o obter do governo algUllli\~ 
e:t~> lica~.ões acêt·ea d·1 um lelegr-.1mma CjUe ~ 
rep•·· s~nlaç.to dn província d• Bahia na a<'·>Jn· 
blea gor .L foi dirigi:lo 1>elo comm~rcio da cidade 
da Bahia, orn daLJ da 6 do me~ cor :en~. 

O telegramma ó dirigido aos Srs. Barão de 
Cotegipe, Conaellteiros ManC'el Pinto de Souza 
Dantas, J. J . de Oliveira Junqu.eira, Pe.irq_ 
Leão Vell:so, Visconde de Muritiba. J. J. fei
•air:dunior, J. J . Fernandes da Cunh:1.. o Josú 
Antonio Saraiva e ao$ cleputados da provincia 
da Bahia oom. asoonto noslo•casa. 

Diz assim.: 
« O commoreio da Bahia., reunido na. Aaso

cia9iío . Commercial, pede a VV. EE:~ .. ó seu 
valioso concurso pa.ra. q\le ~>1ja.m aqui suepenaos 
os impo•~s p:ovinciae>< de .consumo, a e:temp~o 
do que f01 fe1lc> em Pernambuco e sol!re CUJO 
lll!9nmpt~, nesb dab, t~mette telegramma$ :i 
Sua Magestade · o Imperador e . a S. E :o.:.: o 
Sr· pre•idtnte AQ .eons,lho.-~ comm~asi\o _do 
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oommercici.-Dr. Henrique ele Almeida Cout&. 
-'lJr. M dnoel de Assis Souza . ~J ôsê Gonça~ 
11es Belchior.-Manoel da Silva A. Pereirr. . 

· -Anto71io Francisco Brand«o . ....:Josê Antonio 
Mou,.iio.-C. F. Keller. - JOIIo· Caeta>lo rle 
Araujo Lama. - F. Hasselrrian,..- A,..tânio · 
.Tose de Souza Bellcru.-Jose An.to,.io Soa•·cs. 
- Victorino José Pereirti. - Jo:ê Ferreira 
Cardoso.- }[ anoel Dias Lima. - Lu i:: T M
quinio de sou~a. ~ 

Espero quo ,algum_ .do• honr3dos minís~ros 
"-<J.Ui presentes nos informe si Q governo dou 
"lguma respos~a a este telegramma, si alguma 
proyid1ncia _tomon em relação_ ao assu~pto ~e 
quo elle tr.itó., e qu&lnn;>l,mentc a praYtd~.ncto. 
quo p~et~nde adaptar, 61 e que alguma a10da 
não fm tom1da. 

PRIMi;aRA PARTE DA ORDE!\1 DO DIA 

Vo~ção do parecer n. . 269, r~látivo á eleição 
do 4• dist_r.icto da provincia de Alagô~s. 

~;· lida o. seguinte conclusão do par~eer: 
Qite sejà. roeónheeido e declarado deputado 

pelo 4• <listricto di!. pruvincia das Alàgoas o 
cons 'lheiro l.oureoço Ca,,~lca 11ti de Albu-
quorquo. . . 

.Sala das commilaões em 4 de Setembro de 
i882-Le4ndro &tisbona.-Be::erra Ca.,al

. Canti · 
P~oiti. .I! votos a c~nclusão é a.pprovada; e 

procla.m~do dep)lta!lo o Sr .. couielheiro Lo01-
r imÇ l Câv.Ucailti de Albuquerque, o qual 
~<chando-s& presente p~si:!O j urJmento e toma 

. assento. . . 
Vo~açio do projecto n. IH C, emendas do se

nado ao orçamento da despeza di> miníHterio da 
guerra para· o exercício de 1881- 1882. 

São approvada> as acgninles emendas : 

Artigos (àdditivos) 

1.' O governo poderà conceder, a 9.uem apre
sentar volunto.rios idonoos, até 30$ por cada 
um. 

Desse serri~.o pod~m ser incilmbidils officiaes 
não ~regirnentadoa e os rreformad0s. 

O premio ora autorizado não ·altera ~ q~e 
se achá. oatl\belecido para o8 propi-ioÍI volun::.. 
tarioà. 

2.• Sio extsnsivas io!l operariot dos arsenaes 
de guerrá ·as diapooi~lles dos art. 156 e 157 do 
r egulamento que baixou coin o decretü n. 5622 
de 22 dé 'Ma i Hle 1871. 
. l'3ço do senado em. 11 de Julho de 1882 . .,:.:. 
·Barão dê Cotegi~. pr&3ideute. -:-Antonio Can
dido do C,...;; Machado, 1• secretario . ..;...Barr.o 
de Jf amcmguape, 2· secretario . 

C projecto assim emendado e approvado e re
meUtdo & oommia&io de reclacç1o. 

Votaçi? do !'l'Djeeto n. 1&! C, emendaa do 
sen'lÕ!O ao _orçamento da despesa do inin iéterio 
da marinha para. o exercício _de 1.8~1883;
São approvad&a as seguinLés em·endo.s : 

Ao § L o Substitua-se a emenda da camara 
dos_ deputMoa pela segliiDts :- de<lazida a 

· I).U:ntia de 2:560$ dos lagares de praticante e 
é . ~m~uenae &detido; e, à. de 300$ •. P~ ca1'algà-

dur~s a dous correios, qae se o1I!)prhnem; e ém 
vez d2...; H-4:250$ die-a-aa-1H:300$()00 . 

Ao § 3;ó Suppri..aa.in~se ni emenda di eaai!i
ra dos deputados as palavraa~eide-4. pela 
razãci cl"e ser, "atê o fim do periodo. 

Ao § 7 .ó Em v6i d~;76Ü$, diga..Cei-
4:910$, c eiovandc:i;sê :!. 480$ o vencimento do 
eséi'h·ão da auditoria.. 

Ao § H. Em vet de-.9:353$, diga-ec-
:777$000. ' 

Ao § 23. Em · ve:i. tie--50:0000, dig-a-se-
i. 000:000$000. • ' . 

Ao§ 26. Em vez de-1.000:00' $, diga-se..-: 
i .300:000$, sendo ~:000$ par:-- acquieiçào da 
canhoneiras apropriada.s á navegaç~ nas p.guM 
das provi n éias de S, Pedro do Rio Grande do 
Sul e de Malta Grosso. . · 

Ao § 3. " (Additivo depois doS pat'agraph(\11 
àentuaea), súpprima-se este paragrapho . 

Accresceritem-se os s•guintes additivos : 
Fica o governo autori•ado: 
:1.• Contratar rio corrente e~areieio m8.ri

nh•gem nos ter aios da legialaçiO em vigor, 
aJim de 'aervír nos navios do Bsbdo, côm_tanto 
que o iluinero de priças coritrli tadâs não él:~:h 
ao das vagas existentss no corpo de impelia~• 
marinheiros. · 

2 ,o Despender no a~tual c:i~rcicio, até 
600:000$ com a acquisiçiio <!e engajados e vo
luntârioe. 

3. o Reformar o ragrilamerito dlls companhias 
de aprendi:ie• mayiah~i~os com . o lim _de con~_· 
solidar todaa as dispost~.oes em v1got; i)od'!,nd!J ' 
crear comma.ndantea especiaea para as meslnllS 
companhias, camtanto que se não o.ugmente a_ 
d~speza que actualmente se f .•z. . . · · 

4 .• Despender no exercieio desta lei coiXl. ~ 
melhor<>mento d~ .autgrial da_armada aa eçbi'I!B. 
que houver do '"edito do 5.000:000$ c:On~~íao 
para o mesmo fim pela lei n . 3030 de 9 de Ja~ 
neiro de 1881. 

5. • Elevo. r os vencimentos do< pharoleiroii; 
coin~ánto que o augmento não exceda a sônima 
cónorl<>nada ria \·,-rba- Pharóes-pau a dea-
peza ~m o pe•t<ial o material. . . · 

13.• Suppdmir o asylo de i nvalidas; con~e~ 
dendo ae•. que exi~tirell} pen<ão 'lue, ~m CSS() 
algum, S'JS: superiOr. á tlilportaucla do eoldo e 
dâ raçlo de cil.da. pràçà. . . ~ ' . .. 

Art. Dós vencunentos dos profeaSQros. da 
escola de marinha sorão considoradoâ dou• \iir
ç-oâ como ordenado, e um t erço corno -g-i·ãti 
fi · ação. 

Paço do senado em 26 do Agosto de i882. 
Baru().dc Cotegip~. presidente. - Antonio Can
dído da . Cru:;; Macharlo, 1° aecreto.rio.-A. 
Leirao d'" C01nha, aervindo d~ 2.• . 

O· projecto assim emendado e approvádo . ó 
remeUido á comtniaaão de redaCI;llo. 
_ Vota;lo do projecto n . 65 do 188i a 188'2, so
bre ~~e~uçõcs commerci~'"• quo á approv.ao 
ern 1~ dtscus>ão par& pn .. a.r a 2•. 

Votaçã • d., 2• diictiaaiio do p i·ojeelo n . H O A, 
vindo «o. senado sobre proJIIIOÇÕel d& arJU&dr. • 
cla..ea~s a.nJieixa.s. . . 

. f>osto.'!: vo~_ é approva~ pará ~ntrar om S" 
diacuull!-: . · . . . · , 
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O Sa. Es CRAGNOLLZ T AONJ.T peM e a camara 
consent0 que o proj~cto entre imme;liatamcnt~ 
em 3• discussão. 

·Entrando o proj ecto. em 3• disc••'ão, e nlio 
havendo qn<Jm p ·disse o. palavra, o encerrada o. 
di"cu.sslio, e posto a votc8 é o project~ ••ppro· 
v3,do e rem ettido á. commíssão de reàacção. 

E' em seguida p sto em votação o projecto 
u. 23 A, sobre e•traàa de ferro de l3ii.turité, 
cuj~ 2• dis~ussiio fiM.ra @ncerrada no dia 5 do 
corrente. 

E' approv2.do o projecta para. !Ja•sar a 3• dis
cuso;ã.o e r e .nettido 3. commissão d' redacç.i!o. 

E' votado o approvado.em 1~ discussão para 
·passar t>. 2>, o p~ojecto n. i 97 de i882, re
lativo à estrada de ferro de Pouso Alto a Doura
dinho. 

E' ta.mbcm a.pprov.ado em 2~ àiscuoslio para 
passar 6. 3& e remettido à eomrn'ssão de redacção 
o projecto n. i92 sobre a protençã:o do t~nente 
.José Joaquim de Andrade Neves. 

E' approvada a s'guinte emenda. do Hcnado ao 
projeeto n. i75 sobra" pretenção de João Ba
ptis~ ds Silva MGnguinho. 

Ao art. J.•- em vo• de- com todo• os ven
ciman t1s- diga-se - com o ordenado que lhe 
competir. 

Paço do sanado em 15 de Julho de i8S2 •. -
Barüo de Ootegipe presidente.-Antonio Can
àido da Cru;; Machado, i• sact·eta.rio.-Barao 
de M amanguape, 2• secretario. 

Votação da 2- diacus'ão do projeci.O n. 153 A, 
V"indo do senado, sobre arrazamento dos morros 
dó Castello e de Santo Antonio. 

E' approvado o proj ecto p:~u passat· á. 2• dis
eu.ssão. 

O SR. BAnÃo oo Go.un: requer dispensa de 
intarsticio pa.ra q o. o entre em discussão na 
·primeira. jll'r.t~ da ordem do dia da. .e,são oe
.guinte. 

E' .a.pprovMo o requel'imento. 
Entr3 em i• .discussio o prJ)j~cto n. :!!lO, pre.· 

t&n.çiio .da .J. .J~~ê .FJ\guv.d.~s .~e ~ze.ndc ~ 
~i:l'va.. 

Nillg~,~.etn p.c.d.il/.\10 .ll pala.v.r,,, 6 .ence.rrí\da a. 
,lie~~w o · lljip.r.oy.rulJl pq._ri\ pajljljl.r ~ !l• djs, 
c~~- . • . 

O !§r. José Ma.rlanno ~O\!u.er 
que este pr9jecto ·entre immedia~n,en·tc · em 
discussão. ·· 

E' approvado. 
Eptrando em 2a discussão, e sem debate ap

próvàrlo o projecto e 1·emilti.do â commissão de 
re9<~cçítG. 
· I>iseus~o. do p10je c.to n .. 44, . emenda -do. se~ 

nado, 1'elmwo -ao· meio soMo de D. Franclsca 
Pere.ira Go'roes. 

'Não :byendo -quero pedi•se a !'ala-na é ·en
~er~ada. a di11c1,18!ião e approvada 3. seguinte 
emenda: · · 
· ·~ Ein v~z de-desde· adata.ds morte domes· 
mo c 1ronel....,diga.:.Se-desde a ~ata do decr!lto 
n. 2ói9 de S de Setembro de :1875. > · 

... r~~ 'cl!;. jl~º ~IIÍ !f> ,f)s> ~a.rço ·ªe 1~·: 
Pit~1P._ d,e C nt~fl!:pe.. )lrf_!ljl.Jnl.ê. -:- ;#tpn~o 

~~1iL t d~i;iJ;~~~f-~0;eé}~~i~~t;m . .,.. 

O pro}'ct~ llGOÍm emendado o approvndo e 
remcttido à com missão de r ~dac~ão. 

3• discussão do proj e elo n. 173 de 1882, re
lativo á pretenção de José Agoatinho Bo.rboSll. 

Nrro havendo quem podissc a P"Lvrn, é en~ 
cernà~ a discussão ; posto a votos,e approvado 
o pr;>jecto e remettido i commissão de redac
ção. 

Entra em 3• discuMão o projecto n. 29 A, 
~rnditrJ do minis.terio ib. marinb.a, p."tr:t ~~ VI.H'b:t 
«Obras» do exerrcio de :1881 a1882. 

Não havendo quem pedis!le a pala ..-r .. , é eu· 
cerrado a discussão, e approvado o projecto. é. 
remettilo á commi.silo de redac~.ão. 

Continuação de. i• diseussiio do projccto 
n. 65 de 1879, sobre commereio e transporte 
interprovincial de escravos. 

O Sr. Za01.a:- Sr. presidente, o. h-,n• 
rado deputado pelo !2° d:istrhto do Rio de Ja
neiro, o illustrado Sr. Ferreira Vian!lll, dis· 
ti neto membro d::l. núnoria a. quem eu voto a 
m:;.is ,·iva sympa.thi:J., e a.o qnal) por mais qnn 
queh·a, não posso considerar meu adversl!-do po
lítico em vista das ideas que externa todo.• as 
vezes que sobe a. esta tribuaa,diúa..me ha tempo 
que :\ tribuna parlame-ntar sã pód9 s9r occu
pada com vanbgcm pelos hon;ens que poosuem 
paz de e~pirito. 

A v~rdo.de deste conc~ito eu jà. a cqnheda, 
m~>.S ·pol' mim proprio tenho-a e>;.pe,·imenta.do no 
cnrrer d ;sta. longa s;ss1i.o e até mesmo de um 
modo bem cruel. 

E 11 confesso â camo.ra.: não tenho tido, niio 
tenho paz de espirito. Da h i vem, senhores, 
quo, em todo esta pcriodo que hemos :tlraves
sndo, não sõ não t.;nho ;>busado do meu direito 
de discutir, como, quasi l'Osso dizer, tlesse di
reito não tenho u9ado. 

.Al6m disso~ senhores, cu eat")u ruo coa.vcu
~endo da minha in c:>p3cida9e pat·a o officio de 
volitico. (Nilo apoiados.) 

D'entre todos os que •e têm entrogue a esse 
otlicio, eu ~reio .que nit·' h(l. nenhum· ma.is in
h·tbil do quê ou e a proY!I. estl<, 81'. pr~•iden~e. 
el!l q\1~, ~m :2-3 l\Ilno.s de ex.c.r~icio q,tlasi inin
ter~lllPiM deste ót!i.cio, ·apcna, M!l\o · J:9!ll!~
guido sei um pe8Slmo offic'iiil delle, _c- não ~e.rú 
u.,s-orn, dêpoi& de yo)ho, ljUe eu toullO do :.f~•o" 
pr-ogrttssos. · · 

Attribuo e. minha inhabilidadA ·nio tanto li. 
minha posioa· ·qüa.nb ·ás ideas erroneoi.& eom 
que entrei na politiCllo, idàas dà~ quaeo não 
achei alm~ assi. cii~idola que me 'líbertas•e a 
tempo, .de !"Od~ q~e ain?a hoje as -conservo, 
p.arecendo-me. qu~Sl um :unpossivel mol'!il nban
d!lnal-a<l por uma 'Yelf· 
· -Com e~eüo,_senhor_e.s~ eu ti\~.:,~! o qn? é-mniR 
pa.ra· admirar ; ·aüida. tenho a ingenuidade do 
acreditar que a poli tica é IUlla grande sciencia 
cujo ob)e~Livo é O engrandecimento nior.:J, ma
terial e inHl~ctual da. no••a patria : que ell11. 
.éonBtitua, co(llo dizia um notavel. escriptor e 
políi!cci •. o mais altO e nobre emprego das f&cul
:daª~s ilum!'-~as;. que aquell~s que a cultivam e 
pralJcam devem ser como sac.erdotes de uma. 
relij;fi;:ci suhfurie, .cheios de zàto 6 SólicitudP. 

E~l~~:~~~t~·;g~'Ê~~~~-f~é~~r:~i~ 
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va.i mo~tranUo que a sciellcia que eu son~ei, nãu por comprazer a ninguemt uão jurei se.t at•t.:hC:liro 
passa ontre nós, e crei • mesmo que entr·e todos oa homom de armas de querit quer qae s~ja; o 
os povoe da.t · rt~, de uma artl para cujo e:.er- quo jurei "foi sen·ir ás Uéas qae estão arraig~
cici o é mister um' o.atureza especial, um gei to, das em t!IJO o meu organismo, e as quaas não 
que nllo possuo E' arte, senhores, que demanda abanlonarei s;não no momento extremo. 
por parte dag llClles que co. bem tll•o.r proveito 0 Sa. DuQUE-EsrRAD.!. T E!XR!RA : .;.... Nunca 
dclla. que too.ham semp1·e presente na memoria vi tanta carapaça janta.. 
arlue_llc _conceito ntribaido por· Luiz Blanc" o Sa. PaEsiOE:~<'TE :-Pe~o ao nobt·e dépa

Pup]n ~"~e. ·• . i ,1, " · , . :_.. . 1 ~ndo que .atteuda a que o quo. os.tá em disc.us~ão a"'·'" eM ou'' u c ·"J'Ot.r>O · 1 ~ 10 0 • 0 c o proJecto sob~c commercro tnLet·- rov1nct~l 
homem q~e tem senso, o homem pra.tleo, SB- r:ie escravos. p 
gundo o drz1r d~ mundo, que se m~tte em po-
lítica, deve limitar os seus esforço", a sua O SR •. Z.UIA :-1!:11 Mt~ndo jli. a V. Ex.; mas 

... a~rd.l~ç.f!o <L "Ver reali~\do ~t<.\ sua. pessoa. este pro- no reg~n:_onto n~ h.a arhgo nenhu.~ que traeo 
loquw tão conhoctdo da todo& o.ós-and<! ·au a exten~a.o do exordio de qualquer diScurso • 
. q <<ente ri«-se a gente. Demats, de ossumptos ~ ·sta tutureza, pre-

Em vez de se~ruir este cami'nho; muito mois occ.up3m-se po~co os fehze• do noss' mundo 
facil, muito mais c.omtuodºt e.u fui filiar .. me na pohtlco~ que v1vem en !.regues au afanoso tra.
c.:oln'dacluelLs, que sem duvida são homens bo.lho de retoma.rem es>as posições quo consti
de pouco juizo, que não procm"am na politica tuom os sonhos de suas noites, e por cuja posse 
netu os proveitos pessoaes, nem mesmo a sa- farão toda a sorte de sacrifiâos; elles não terlio 
Lisfa>l:o do amor proprio, que d~lla; só querem o direito de estranhar que os que nao são fallzes, 
u tri~mpl1o do certos pdncipios sómeuLe pelas os que soffrcm,. se lembrem hmb ·.m de que 

. vl\ut.gens que desse triumpho podem decorrer neste vaskl lmperio ha ·entes que solft•em ainda 
I'"''" os povos. mais, e por cuja sorte nos devemos interessar. 

Ora, tenho sentido, e'n1 eada dia que se pas<a, E. pois, acudindo ao reclamo do nohre presi
a estcrilid~de d s me us e fol'ços; tenho sent'do dento, eu espero q ne a camar>< não leva.ra a 
que não ca.nse:;uirei o ti ·~ q 11. ·~ tenho em mira.; e~ m.n.l que eLt p••ocure defender um '(.'roj ~~to, que 
"enhores, nada ha que desalente, que de•anirri~ . ali à< cu não esperava que fosse atacado na 
tanto o humern corno a convicção da esterili- i~ di•r.ussão; que tome a mim a tarefa d · res

·<ladc do trabalho a 'lue s~ dedica., e bojP., so'ore· pender, ai_nda que rnal e desalinhavadamente, 
tado depois que ouv1 um chefe de gabín ·t6 li- aos doua >Ilustres deputados que o impugna
hill'al pt•oclamar-não o princípio do govero.o do ram : o nobre deputado pela pro~-inch do Rio 
}JRÍZ pelo paiz, que é a asl'írução de· todos; não de Janeiro o s~. Andr,;de Figueira, e .o !DêU 
o do governo do paiz pela dyn,ts lia Bra·~ança illustrc co-relígionarío representante do Ceará, 
s6mente, em Cl~o .,,;o alias nôs escolhemo• o Sr. Haslibona. · 
o nosso sobor ·.no constitucional, o que póde ser Com•~Hai pelo tl.iscur>o do nobre d•putado 
a as ~iração do alguns; mas o do governo do paiz pel~ provincio do Rio de .T aneiro. O no re de
pelas dyn~sti~s l'oliticas privilogiad,,s, f1ue en- putado, discntinrlo no dia. 5 es~e . roj,cto, achou 
tN nós se tem formado, entendendo que aquelles moti..-o pua dirigir 'o mio.isterio vehe.ueutes 
<)U~, coJDo eu, ~ão siio pa~entea nem adberentes con•~rn., P_'lO f"cto. de t lt' o projeoto entr·ndo 
<lessas dyunst1as, aq u lles que P'''tencem, ·em dlscu,sao na. ult1ma hora. da. s ossão daquelle 
~omo en, a esta multidão sem nome,, qu3 se dia. O reparo de S. Ex. subiu a tal ponto que 
,,hama povo, não têm onLro cmnính, a seguir o nobre de. ·utado ch ·gou u attr,btii.· ao·g·overno 
senflo recclher~w-se ~o lat. d ·~mesticot e agr ;- a intençã.o de arra.ncar dll cansaço, da. fadiga. e 
<bcendo a cssoe 1'-.dero"os "'lnbores a g1•,ço, d>t iudiiferença d~ c •ma1•a, naquella hot'" adian
qúe so dign.tm_ ía~er-nos, de cuid•r··m d~ nOs'1<~ ta.da, a pllssa ren: de seiUelhant' m•dida; que 
t'elicidade, talw• com tanto sac,·i fiei o de su:c esta consignada no progra:uma do governo. 
parte. Senhores, ninguern desconhece, ninguem 

Não veja, pois, ninguont.no meu u.ppo:roci- CQIÜcSb\ q_ue os crdons do dia desta..cas:l. sejam 
manto na tr'buna. hoje oui\'O in~uito .senão o de "''"a.nir.ad"'s de. accórdo cotn o govecno. Ningnem 
rendnr um culto sincern "idéas qu · tenho sus- dird. que nito fos<e por in,piràção ·ao governo 
tenta.io sempn co.m uma con•tancia,que eu bem que este prqjecto foi dado para. ordem do dia; 
1jd que +nins-uem me agrad ce nos dia.e q1tc m HS, p::>r maior que sej~ o poder que·> nobre de
oot•rem, em que os ultimas ch•g 1dos, os que nutad·> ou qualquer oui!'O queira attribair aos 
nunca pro\'ar~m os aspinhos e amarguras da ministros, e-se poder nõo <lhe.<ra 11.0 ponto de 
política, os quo nnuca combater •m nem •ofi'l·c- podet•em clhs t.rnça•· o t-empo que derem dura.r 
ramos revnzes .ias dert·ot~s o d:t.a porscguiçüos, OB rliacus8'•~s. F.llas or1 se alargam, ura se 
nos dhs :>.l!LnA'OS do ostracismo. jã ., julg~m n.br ,,.;,,m, confot•me a ''nta<h do• oradora•; 
~om uiroito niio •ó <le lançar <l• retos elimi- consc·.:uinl ·rnontc,niio ''odia ser umn taetica do 
na.ndo do seu partilo o• velhos servidoras d lle, ministci'Ío o facto da eutrar o projocto em diB
como :>in.ia querem J.i~por a seu talante da eussão naqt1olla hora ruliautada.. A cau~a uniea 
sot·te- <le todo o parlirlo; constnceio. que nio disto Í>i ~lrnplesmentc a. demorod• disene<lto 
•smo"cerã, nem cam as injm-ias e inzra~ijõ ·• que houve "obre "s materiaa qn' est l'Vam. na 
•le qn' sou victima, nem com os doeste• e ca- ot·dem do dia collocrulM antes desta. 
lurunias tlc .que sou alvo por parte .daquelles Abm disto o uohre deput.td-~ b~m sabe que 
mesmos <lc queni ouvia, ain,ia ha. ·pouco tempo; nenhuma u1a.ter'a pó.ie ser 1'ctirada d~ ordem 
as ·maiol'e~ 8Ucm:~io~. -e aos _quaes ._s-e:-rvr rom d0 di:\ Por del:h2ra.ção da meea on rlo goVerno. 
!saldada a ·r!gdica.ção, porqae eu.não sou liberal O regiment·) di!p1Se .pe ro" nqnsrimento ds. 
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qualquer deputado a por meio de votacãa da. 1 com de~gosto e descredito para o pa.iz (npoiel'dos); 
casa, rossa ser adiada. a discussão de qualquer tem o alc9.neê mo:-al de fúlminar,com a s3lemne 

- materia. Ja ve, pois, o nobre dopo.t.dJ qu• mes- ! reprovação dos poderes publicas, uma especula
mo o presidente da camara. não podia, nB.quella ção a que se ent~egam muitos de nossos conci
hol'atretirar cla di!<l.Cilssão um projecto que estava dadã.os-o comme1·cio de P.:scravos-, ineon
naordem do dia. E,aü>.da Ol!'-Ís: consultando-se o seientlls talvez do mal que praticam e até con
livro da inscripção dos orado1·~s vê-se que va- vencidos de que praticam um acto perfeita· 
rios deputados estavam inscriptos pro c contra mente licito; tem, além disso, o alcance pratica 
o projecto ; consaeguintl3menta. toda; t\9. hypo- d~ não pe10ra~ a sorte do ese1•avo; para. quen1 
thases,.podiam ser· admissíveis, menos a hyp~- ~mudança é aem,p1·e uma desgraça. 
theae de que o governo ;;retend 'sse consegmt· Não posso deu ar passar sem reparo um 
de afogadinho a passagem de semelhante roa- trecho do discurso do nobre deputado.que tive o 
teria. ,- cuidado de marcar, a.ftm de chamar sobre elle a 

Senhores, o nobre deputado tem o di- attenção não só de S. EJt. como tsmbem de toda 
reito de não querer moslror-se generoso para a camat•a .. Procurando demonstrar a vantagem 
com os seus a.Jvet·sa.rias; n·~m eu lhe cantesta d• sua. proposta, localisando o fundo de eman
esse direi~o, m.1s, sem duvida nenhuma., um cipação, sobre a actual proposta, S. Ex., entre 
ospirilo" esdnecido oomo o ,[e s: Ex. t~m o outras, enumera a seguinte·(U): 
dever de ser j w;to pa.ra com esses a,tv.~rsa.J·ios. _ « .•. e sobretudo tem o qranrle a~cance po-
0 s miniatros do gabiuet_e 3 de Julho não « li ti co de moder~r o entkusiasmo claqueltes, 
querem desta camara mecliJa nenhuma ru·:·au- « que, tendo env<ado para o sul, em épocas 
c~da de afoga<lilho, po1• sorpreo> ou como re- «criticas, quasi toda a escra:oidão, _t)>'Ocuram 
suHndo do cansaco, da fadiga e Ja indifferença; «vir accender o (a;ho 11as pro·uincias, quere
elles não queJ•em desh camara outra• medi.Las « cebel'a>n os escra1Jos p(J'J' el!es alheiados.Y. 
senão aquellas que forem approvadas com s~. presidente, em nome do norte do imperio 
scienci(l. e consciencia. da mesma e-\ marJ.. e11.devo la.vtat· um energico protesto contra 35 

O• miniotros do g•binele a de .lnlho não palavras do nobre depnt.ado. 
roánejam n·-•s tJ•evas • h JDJ'a lbes s •j~ feita. O Sa. ADR!AKO PlllENTEL :-Já foi la\Tado 
E!las não têm a. pretençiio de serem impec- pelo nobl·e depatado pelo M~~oranllão. 
cs.veis, porgq~ l»io se julgam os melhores que . 
tonham Glnstido nest' paiz; zel~m, entretanto: O Sa. ZAMA:- Os hab1tantes do norte do 
bastante não só a dignidade do governo camo imperio. que _alienal'am <Jscravos, urgidos por 
a sua dignidade pessoal para, em circumstan- · cro. 1s neceastdad ·s, e sabe Ueus com que dór 
cia alguma, lançaram· mão neste recinto de de coração, não pretend~m perturbar o. paz e a 
meios reprovadoa para conse~uirem a pas- prosperidade das proyinchs do sul (apoirlos), 
sagem de qualquer n1edida. (<1poiarlos.) Esta Os esforçoo dJS habttant~s do norte sio os 
justiça faço eu, f.>z a maioria d 1 camara, e que fazem Lolos os bra7.ilJirosami;os ddiber· 
devia tam.bem fazer o nobre d~pntado a<Js mi- dade, empregando 1ll eias r !guiares e pacificas 
nist1·os do gabinete 3 de Julho. ,_4.poia•los.) para que se :tppro:tim, o dia em que se resolva, 

De?Ois disto o nob>.·e depll.tado in·-iuiriu· do de u,ua vez, est~ problama da- emanci;Jaçâo 
governo si elle aeeitava. este projecto come dos escravos- de que nos devemos occupar 
base de discuss•o. O honr do repre;entante com· intere se, mas sem o1io nenuivalidade. 
de Pernambuco, o Sr. Ulyoses Vianoa., res- (Apoiadas.) 
pond111 pela affirmativa, ist.o é, que o governo N!il temos intenção de prejudi~:H nosso> ir· 
aceitava est"l prQjecto como base de discussão. mãos do sul, nem trazer ao seio de no <<OS coa-

Eu conJir.110 o que disse o meu di'tincto col- cidadãos a di cm·di(L, corno se póde infrrir das 
lega: o :soverno aceita o pro,iecto como bas • de palavras do uobt·e d!plll&do. As preoccupações 
discussã<1, reservando-se a ai e á. camara o di- de e>pirito do nobre deputado slo corroborlldas 
rei to de cor,igil-ô e emendal-o em 2• discussão, pol' mais Uin trech<1 do discurso d3 S, Ex., que 
conforme parecer_ mais conveniente a sabedoria p ssa•·ei a ler (~ê) : 
da mesma camara. (apoiados); porque. o g_o- «No di~ e n que o uórte s~ visse sem escra
vel·no, n"'!sta. materta., não tem outro lntu.Jto vost estana creado oantagowsmo entre o. norte 
senão o de ooi:taegui~ qua daf'J~i saia. uma me- e o sul. ~'uma. ;.ousa fatal~ re.sul~o das cir
did:> que honre não só ao govemo, que a prO' cmustanc1as, e Imposta pelo unperto doa fac
•noveu, como ã camara que a tiv~r votado. tos. " 

- .. (Apoiados.) ~ nobre depu ~·do comprebende Sr. presid~nt.~, não pertenço ao numero 
bem que o proJect.o CJ•le se d<scute, comqu •nto daqueUes· que V<~em preoocupBdos eom a pos-
re-lic;tdo nos rues"'o" term~s em qne o f1i o sib lid-~de de antagonismo entr ~ norte e sul. 
proje ·to :>préSenta.do om 1~ pelo deputado Nào é a cü·.•umstanei_a da exist~n ·i~ de esera· 
Wanderley, hoj , Barlio de Gdegipe. não tem vos q ua pód ' produzrr • ste antiHODlBlno ; pelo 
r.omtudo o mesmo alc&nce qu'3 Un~a. aquelle. menos os homens ~o norte oão serão oe Pt;JVOCl• 
De f;.cl<l, nós não nos oecnpamos hfiJB do des- do:ea. S; algum d:~sederess~ anta~omamo,o 
fulque de braço•, que possa expe1'imentar eota <JU0, e•paro <Jm Doua, n'-o ac nteça, não ser~mos 
nu ,quella província para sua agricultura. nos.do norte, que o hav~mos de provocar. Temos 

Este proj .c to, Sr. pre<idente, tem out~o para cornO< ~ossos conc1dadãos do sul sentimen· 
~1canee : al~m de jUJit~ homenagem ao mov•- tos verda-!e>.r-amente fraternaes ; nossas pala
menta emancipador que lie opci'8. neste paiz, vras, noss~s votos pela s~rte dos habitantes 
tem por firo principal acabar com as acenas .destas regiõ~s ~r> o s~mpre-Dcus salve e pro· 
repugn~ntês que todos oB dias presendam~s tej•- o sul. 
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Depois disto, Sr. pre9idente, o nobrJ .d lpu~·tdo 
ao t~rminar o s~u discurso j ul'>•>u dever mo \r ar 
sua indign~çlio contra as a.asembléa.s provin
_cia~s, qM. ~e:;-uudu o ~ut~der d~ S. Ex .. _tr.dos 
oa rliss exhnrbitam rlru~ :1ttribuições que lJl.Q fo
r~tn traçadas pelo Acto Addicional. 

Não posso deix•r _de tomar em consiàeraç&o 
eate l"!lc,bo do di~_curdll do nobre -~~puta<!o,: 
P~bt•• ..,.•ew_b)éas provinciacs, pobr.o A~.1o 

ll.dd•clonal mutilado peh lei Ih inte):'pre.taçlo 
(Appiizdo~ .) - . . . . .·. . . . 

Çomo Sf DãQ ~J:SL"-S\Ie.tn. ~ esforços . q~e !(1.
;.:om al.!l'.UD.< .espn·ttos ·para negarel!l sem~re a 
l;tomeN~em devj.da. !LllS hímena de ! 834-, 'que 
pr91uzt':''!' •ste mon.umen~o de •!lbedoria do 
partido bb !ral, que s.e ~!J.ama o Acto Addicional. 
como si não foss~ bastante i t.nutilação dessa 
gran!le ~e i peh c -lebre lei de iuti>r~retaçito, to
<toa os dias se accusam ·as as$embléss provin
ciae~ de ll~h.orbit~. quando estão ~olhida. • 
d~ fazer •m o b~m_pnra que (orn~!lr!'llda•; me
lhor fõr:~. sn?prtQlll-as do ql!e tra.tahs c.oru ~a
manho desa.môr ! 

No melo das manifestações que p pobre depn
~a:<~o fez contl'a a.• assembléa. provin~iaes diri
gtll "-J governo esta pergunto.: ai \l!lla assem
hlêa provincial tivene a audacio. de d~eretar 
que no seu t~rritorio não e:ciatiase maia e!ct·a· 
yos, a gue p~pel ficaria reduzUo o. governo 7 
Crw:arta os braços, consentiria que semelhante 
fossa e~ecuta® ~ 

Senhores, tomemos um exemplo: á província 
do Amazonas, segun lo informaçõ.es qua tenho, 
te)ll em seu seio 900 e poucos escravos e tem 
an~ seus cofres_i.OO~: OOO$. Qual o poder ne•te 
p·.tt; ·que poderta pr>var a a.ollembléa Jl rnvincinl 
d~ A:nazon·•a.d~dBt~rm~nar que es\cs 1.09l:OOO$ 
aervlasom de tndemDlzação aos propnebrios 
d_e eseuvoa ~ (Apoiados .) 

0 SR. ANDRADE F IGU'IIItl.\: - &tá. cónea
grado lllllei de 28 de Setembro. 

primeiro a p~dir a rejeição de semelhanb me
dida, lozo em 1• dis~ussiio, sobretudo quando o 
alcance do•t> projeeto é , como ja dissG, fulmi
nat· :o ·raprovação dos podere~ publico< contr.i ·o 
eo~mel"do de e~;eravos, que nadfl. juBtifiC"' 'nestà.· 
.epocha; e n •sta oceaaião me permitia diz~r guc 
comq uan to esteja de accordo eom 0 i)obre depu~ 
.. t~clo o Sr. Figuát• '• de q 'l-" não dev_emos elevar 
aos infrnctot·ea lo. lei as pe11alidade_s_ da !~i .dP 
.. ~sõ?. comtudo ençarada a qu~~tão .dia~~a _da 
J!l-~t1ça. i!-bsolut;t,_ o commere~o de e~~r~voa 
actu.alm 1nt 1 não e senãJ a conttnu •ção dJ crime 
d~ pirats.ria, J(>rq_ue os actu :ese cravo~ qüe' >ão 
comprados c vend1dos, aã~ ns deseendentes dos 
bomena livres que os pirats.a reduziram IÍ. es
cravidão. 

Esta o a Vl!rdade que não póde s3r c~nteatada. 
{Apoilldo•.) · - · · · 

Sr. presidente, o nobre deputado ao discutir 
esh. ~a.teria. esqueceu-e~ UD!-}'OD.to de que era 
o le~psl.ador de uma naçao para ~e l embrar de 
que ern am homem habituado a olhar ._. 
questões pl!lo lado da. strict& ffigalidtde. · 

Jâ Corrnenin notava que os -profeesorea e o 
a.dvoga.dos res~ntíam--se muito no pa.rhmen\o 
do exercicio de suas pr:ofissões~ 

Senhora•, as questõe. de•ta . natol.'êZa não 
pódetn s ,r_.encar tdas por nós pelo lado da leól:!lr 
I idade ; é preciso encn.ral -as pelo lado da l&~iti
mid tde,. porque parn o pod .r qcie fAz e desf&z 
ae l~is oõ é ino..tacavel o qu) ô le~itimo. : 

Este projecto não o !fende como V. Ex. suppoz 
o dit·eitQ de prop •·iedade ; o direito de proprie
dade. dire_ito natura.!, concedido por De11s ao 
'h ?mern, direito q na não era preciso que o. 
Co.nstituição do Impet•io garantisae no ._,1. i79, 
pnra qu• nós o res;>eitassemos corup!etaruentc, 
esse direito , senbores, tem to.mbcm o a~u 
limite, traçado pelo proprio Deus, limite alem 
do qual n·,nhum:L legisla~ humann pôde ir. 

Senhores, quando Deus collocoJl o homem 
S?brQ ~ faca 4l t~rra c deu-llté a poase das 

O SR:- ~;t~_4- : ~ 4 provinci& .que p~tdesse, r>qne2as que a hrra encerr• em· sou aoio ou 
~11?- fer:r .1n~e.r_e.as1 d~tar que no seu tarri- e111 :S~a superfici!l, conf~rln-lhe -!> di_reit.o de 
~1~ .lll!lllJX-18l.la !)1\\IS esj:ravOS, belO merl!ci& Qa ,1\tOJl!tcd.'\dji ; !1111!' a~l8'!1Jo ~l!{)U 0 .\tom •m ti 
pt.~rJa, ~ ~ -~··eria mer.q_u.e p.\Y.~_impoAir ,sua 1m gem .e .d.et~rm~o:u gue elles so o.m •asem 
Jl. IIllglla~l!l~~ J!.G $.?11 act.o.. .(A.ppiad<lt.) ~I)IIIO }rt;ll'ios.: .. Í'r~'! O J'ill,lÍt,e a ~JI6 <)i_reit9 ,de 
~ proytneta lDICI'~I!J'I&. !l se~ no~ nas p·t- propn~e ; o :J!o~em ~ ·po,ss~ir ·t!.l.dP., 1\lD-
gtnas de n083:\ histm-ia. de um Diodo- m11ilo nos o a~u cemelli:u>té, (:Apoi!l#.o•.) · 
8lori~,e o l>t)_d•t:_~'1tra1Wi9 ~ tinh;. ó d.ev~r de Eis 98 limites do dirúto ge -propri~~4e-
l'll'JP~ltar ~ le1, -~l:DO d.e ~pplaudil--a com .en~ 'f;a.~p.-~o-se, porem, S,!lnb,ores, d_a e~avi-
.L~u~_la,s_ll!-o, la[!len"'.njlo _que outras p l'l)vfóCias ,dao •• qu • ~- um facto moJl&truoso, a invocao;_lo 
~ puJe~m fi.zer o me•lllo. { A..J!9iados 'e ~o dtrai!O SÕ pód ' ~crvir · par!)- condeinnal'a ; 
partes.) . !l.ÓS que~eJ!lo~ que se modi:ique e~•À monstruoso . 

Bem ou 1ll_al ~enbo p•·ocu r;..-lo respoDder ao !).pto, j~ que ~ãl) 9 podemos supprimir, ~ . por-
i>Obte <j.eprrtado pelp Rio <jo Janeiro. . ~n~(J._ !\~ po_~sO!;OJ!l.Pr2hend~r 9!1~ sJ inv~glle 

Pa88arei a D~oupar-me do qpe ,<lisse1l nobre o .ihre1tD de proprtedade.quançlo S!l trata d.e' tiin~ · 
~U~do__, meu digno Amig-o'o s~. ~tiabopo. . ~dida 'JU~ 19n~ . aO fim a quo s;<bG p' 'J.i!Ípro 
Nao d~ret a S. Ex. que me cau1011 ostranhe2a . d~Eu.tado, t anth o aetua.l proj e c to. · · 
e admtração t~r s_ido ~lb . o pri meiro _que im· · l? ·~hores, o nobl'e deput~do çensur<i1) R ~a
.PU~~oa este_ proJ~to: Este ann? t!)nbo visto mara .e _ o governo .P?'' •e o~uparern de utn~ 

-~1nta eouBA qu.e JR 1\!lO ;!1\8. a~=- do A~""" I md. OLI~<·t~, njl ·~a oplntão tão deli_'?l ___ ,!~ ~ m~in-
Q .;uma. rollll.. · .... 

.O Stt. RATtsBONA :-Eu vim .discutir a idé& P_are~ 'qu!l o. !!Spiril<! de l), Ex. d~~cobri~ : 
pazasubaiituil-a 9 melhora.l-ll- • · · · ... l _pmg:os.n~st3 !fi•cus~~o. Ahi sim, ahi ~11491!00--' 

. O·SÍt- ZAM.A --Cho ' ·" u . d ~'- ~~\>_e_c)~ 1),\>.~r~ \).nl1g(), O t..ei'J:e~entanL!! ~e~~ 
. . • • _, -· . ______ gare_1 ~.. •=I .ll!O _"'+er ,1!-.0;!>.re prqnncll1 cl~ n~r~~' quJ~ q~i- nue ..._ 

aollnolire aoputaao com franqueza de _amtg~ e J~.M>l~'-ÍI o. problema da SJlb:sthuiÇio' â? ""br:~~; 
eo oga que l>io eaper<wa .quo S. E-.:. tWse o eaen.;'Ô p·elo -~nÇt~-1ifre.' '< •- · • ... -- • • · 
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Não, senhores, não ha. pet·igo ne<h disc llssão. 
(Apoiados.) Não, senhores, n •ssa discuas~o só 
ha conven \ench, só hct P'oveito. (Apoiados.) 
· Qu·tndo u,ua, Uéa. just.& chega a germinar 
no cerebro de. um povo, cresce a ponto de appa.
l'ecer nos co~Jicios, levanb..se até ser ag tala 
na. i :nprens<>, sobe aeó penetrar no recinto dos 
repres3ntantes da nação, comprimir ees~ idea, 
pretender ab..fa.l-a, impor-lb.e silencio, s~ria 
não só um erro ms.s um crime por parte 
do govento e dos repre>entantes da nação. 
(Apoiados.) 

Um 'go·verno qne comprehim:!e seus devare.a, 
um go~orno que se suppõe oer o reflexo da opi
uião pnblica, quando apparecern iddas. dessa 
nat urez:l., dava 9.bri_jal-o. enl Seu seio·, deve dis
cutil-a, deve dolcdi.c,,I-a., deve dirigil-a. de modo 
a. tornai-a pratica, aem que se dêm os. grandes 
abalos de interesses quet sam serem l-~zitimo3, 
B1io ali!.. mui! o respelt .. veio, porque delles de
pendAm á producçãt> rlo paiz, :iqnal não porlemns 
ser indifferente$. 

Nãn é com·o silencio que se previnem as con
vulBües. ~ociaes que :s~ L<~m da.do em outrOS 
povos. . 

Itlé•• d 'ata natureza, quando collip·imidas e 
abafaias, pcoduzem. corno a rol vorn, explosõe• 
caj~sconsequencia.s a ninguem ií dado prever. 

Era, portanto. obrigação, quor do governo, 
quer <l·sta camara sahila. do votodirecto e que 
se julga legítim• r'presentante do patz, tratar 
da idéa ')ue tiVesse ma1s uu IJlenos •e laÇAo. com 
a solução 'lo graude problellla da ii.boliÇão da 
condição s""'il. 

O nobre deputado perguntou-nos nó seu <lia
CU!'&> .;i nós j:i. tinbamos resolvido o· grand~ 
probbm>J. da subatituiçl" ·lu _braço escravo. 
Com ~crtez,. qu• o n:lo rO$ >!vemos, por quo si 
tivesse mos re.sol vido ~·~c grand~ pro::.rema, não 
seria. o actual projeeto quo a~ria apresentado á 
cam·tra dos Srs. ileputsdos. 

Si o problema da oubsthaição do braço es
cravo tivesoe para nll• uma solu~ilo prompb.. 
esl:!~e•se fina·lmente resolvido, a. camarn dos 
Sra. deput'\dos estaria b.ojo certamente discu
ll udo u!llll. lei !lbnlindo immediatam~nte a. es
cravidão no Brazil. Si o nlo faze.uos não ô por 
q_uc nã.o s'ja essa. a aspiração de nossas almas; 
st o não iat.emos cipm· quell<'monepresentanteo 
de in:ecasseo alhew!, "~ne de.•emo• altend~r 
ocm nba1nr os fu!ld•mentos da <ocied~de que 
t·epcesentamos. (Apoiados.) 

No ardor dadiseusslo. o nobre deputado chG
;:ou até · e.:ohmuu': <fcpois da lei dn ~8 dc.Se
t~ tibr~ n · stu p~~r. 'ui~ eKhiC Úl_:I.U 65Cra.r~dão ~ 

Póde . uo:,1·c deput:>:lone.<rar P. lu2 do dia, 
pode''!!·-~~: -•, trs1".1a •. da.uoute. p6de negar a 
D.ens ••_qurzer, mas não pôde neg >r que neste 
vasto Imperio, debaixo <l -i;;te céu tão espland<>
roao exiiterll milhareS~-- -d~ inf~lizes que eà) 
co_u<as e não pes•oa~. qrie são instrumentos do 
trabalho e da Í)rturia de· seus semelhantes. e 
sem pu te al 'jllma UGS 'i'O<os da vida ; que têm. 
no ce,obro todo o cnlor do <·ntcnlimonto hu
mano. mas que têm n" consciench a ignomínia. 
do animal irracional; ~ne tra1.em na. fronte a 
marca do~ p:~riás .Jn In dia ; que tratem ao< pé., 
o ferro da escravidão ; que se julgam os e11tes 
m"i" desgraçado• deste rnund:o, tão desgraçà.do•, 

se11hores, que al>un•. jul3'a.m pref;rivel a sorte 
da gL•ilh.eta á sua eXistencia nas faze.ndas ern 
quo são empr 1;;ados. ( .i.poicdo•.) 

Não, senhores, ·'t> esoravo existe no Bruil 
com tolo o horror da osct•avidâo, com to.lo o 
peso desta negra in•tituição; o ~sc,·avo e~istc 
atô em no.s-'!as le:a1 até no nosso Codi3'o Crimi
nal, q_ 1tr. manda qne se açoute um ho :nem em 
nome da. jus~iça social; o escrtvO Ei>:i.ste na lei 
de 10 de Jutb.o, que manda que se mate üm ho
mem eS:craYo sem attender <ls circnmstancias 
·o.uanuantes. ou aggravantes de qualqHr drime. 
como si o homeal escravo n[> tiyeose ao ineniíi< 
o direito d J ·ser con.iflmnado pela mesma fórma 
·que o r1sto do-9 homens. 

Infelizme·nte para nós n escr,l'idão eúste 
ãqui neste vasto ·Imps:-io com todoS ôs seu~ 
horrores ; ella banida de todos os paizes da Eu~ 
rop~. veiu acoilllL'-se aqui colllo no seu ultimo 
teduclo. 

Sr. presidente~ urna. maioria. como esta, urna 
camara ·sabida. do voto livl'e, não pôde em lle
nhurna-circumstancia, ter receio de 9 a~ pro
nuncie com todo c 1•igor a palavr~1!àerdaM. 
~u. pelo menos, q_oe .sou liberal 13ine ·ro, nítO 
3Credi~o que possam 1>rovir desgraÇas á miri.ha 
patria do cump~im :nt<l de um dever ~estriet.O, 
da realização puríssima da justiça. 

Conseq uentell>1nte não fugirei nunca. dedU.
cati.r R.Ssti.inpt.os, qna tendam a i-aso]ver e! te 
problema tern6roso, de que já ha tanto tempo 
nos occupamos. 

O 8&. R,, TlSBONA : - Peço a pahvra · para 
responder. 

O SR. ZA.lU:-'- Aere:lito que a càmara,sem 
a.Uenier aos defeitos da reJacç&1 des·,e pro
jecto, de f •itos qna o sou proprio autor reeo
ahec~ (apoiado d" Sr. Camargo) e que está. 
disposto a. corri ;ir com a. camara e com o go
l'orno na 2• discussão, nilo deb:arã de appro
yal-o .... 

O Sn.. CAli!ARGO : -Estou prompto a isso. 

O SR. ZAMA.: - ... afim que fique uma 
prova >Olemne de que no cs 11irito dos r.. preseo.
tantes da nnção e1a 1832 germina o ciÚdado de 
resJlver o refdrido problema. 

O SR. ÜA.MARGO : - De que se trata ha jã 30 
a.nnos4 

O SR. Z.ur.< : -Nilo tenham os S~s. depu
tados o receio desaes "lialos. Felizmon~o . as 
callSas justas càn.seguJm rapi làiiiente grandes 
triumpbos; e uw de•ses trinmpbós, Si'. pre>i
dcnte, é o que se realizou ineilmo na. peiisoá. do 
nobre deputa. .o pelo Céa.rã.. 

Eu felicito .a S. E~. pe!Ó projecto.que "Pre
senlou .. Joi. se ve, portau~o, qas S. Ex. retleC
tindo como devia., sobre seRJelb.ante.a.s~ntneto, 
ins;1irou~se· naquelles prinCitlios de ju•ti~a que 
devem guiar 'os legisladores de um pai• como 
este• . · 

Parece-m~, senhores, qu~ o projecto do nobre 
deputado pelo Ce mi bem pdde servir de base 
na 2& d:•cussa:o á wedida que a camara dos 
dt\putad.os te,u de a~eitar . 

O Sa. RATISBO;:<A: -Já vê V. Ex.· que não 
sou refract:trio á idéa. 
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-9 SR. c.u.racio da um aparte. 

O Sa. ZAHA : -. Eu me cong-ratulo com o 
nobr~ d 'p~ttado ; por i<sO falb a S. Ex., não 
como um a.d.Y'ersa.rio, mas como um amigo~ com 
que todos d~vemos contar p3ra a realiz tçã.o de 
todas aa idéas gr.1ndes e gcner.;sas, qnc se agi
taram neaLa. casa. 

0 Sa. RATISBOX!.,-Sem duvida: 
O SR. ·ZAl!A :-Sr. presidente, si tiver . de 

ser oeta 1> llltima vez em <J.ue eu tenha de fallo.r 
na ca.mara. dos Srs. deput&dos (não apoiados) ... 

ALGUNS SRS. Dl!PUTADOS~-Oh! Oh! 

O S:e.. Z.urA :-.•• si s•tas portae me foram 
trancadas, como .se me diz que setão (na o 
apoiados), •• 

Ull Sa. DEPUTAno:-Jsto é uma amea~a. 
O SR.. RATlSBONA :-0 eleitorado q_ue mando~ 

V. Ex. para aqui tem bastante digrudade e in
dapendencia. 

O Sa. ZAMA.:- ••. levarei pam a vida · pri
vada umo. consolação. 

O honrilodo Sr. Dr. Ferreira Vianna. em 
JllD' notovel conferencia, q_ ue ouvi domingo; 
íeit q1or S. Ex. no s~lão de S. F•·a.nci•co, 
dizia que nas horas da affilicçiio, naa horas 
d3. d.es,g:aça, o primeiro consolo eneontra o 
homem em si meJrno na tranqnilida.de da su.~ 
cons.:iencta. . 

Ao relirar-ma de&te recinto, si mais não tiver 
d& liju:-ar entre os qu1 têm. o. honra de rcpro· 
eentar o povo, eu !e varei para o lar d~mestico, 
para a vida. privada, a tranq uilida.de da eonsci
encir., q~te é, na phra.se expr ,~;iva d& Castelhr, 
a bençio de Ueu& SQbre a. alma humana. (Mui to 
bem muito bem. O orador é felicitado. ) 

o sa. PB.EBIDEN'I'E:-Te!ll" palavra o Sr. Fe
licio dos Santos. 

O Sa. R.!.TISIIONA :-Eu pedi a. pala.vra pará 
.responder. 

O Sa. PaJ:SIDliN'I'E :-A mesa não ouviu esta 
declaração de V. Ex., que aliás se acha inscri
pto. Agora jà. está. na. tribll!l& o Sr. Felicio dos 
Santo11. . 

O Sa. RATIBBO>iA. :-Bem ; res~rva.r·-me-hei. 
para outra. discnssio. 

O Sr. Felicio· dos Santo
pouco tem a. dizer sobre o projMto nest~ prie 

· meira discdssão, que versa. acerca J.a utilidado 
geNl, reservando-se par.t discutir o assumpto 
quando, segundo o regim•nto, fór o mesma 
projecto emendado. Vai, entr.•tanto, dizer al
guma couaa sobre a utilidade delle e Tesponder 
a algumas objecçõea. susojtadas no correr desta. 
discLts:sio~ 

O Sr. Andrade Figueira, que penSil. mais de 
accôrdo com o orado", apresentou em uma 
da.a ultimas sessões conoidera.Ç'les qae. merecem 
maiB detido e:Jama; pelo seu alcance pratico. 
. A• opiniõoo, poróm, do. nobre depub.do péla 
llabiã. são demais ·absolutas, ·para que devam 
ser tomadas em consideração em um parJ.a... 
menta. . . . 

Nem parece a.o orodor ter co.bimonto nn cn
mara discussão sobre a. moralidade da illl!titui-

çW servil, nem o sabeL' si o pa"l&ruento deve 
respeitar llÓ o q o. e é legitimo e nõo o 'lue é 
legal. ·· 

O orador não pOde mesmo distinguir bJm essa 
legalidade da logitiw idade a que se referiu o 
nobre deputado, e diz que tanto lemos q~te 
apreciar o que, segundo os leis ger~es da mo
ral, é iegitimo, COlliO o que é legai o q a e existe, 
o 'llle é facto, e merece do legislador tanto res
pel>o como a 1-g-itimidado. 
D~d~ que a instituiçã> s:nrvil éxiste no pl\iz, 

e. é legal, ella. é legitima; o que é preçiso é 
a.pproximar o fact:> das leis geraes da moral. 

A' asserção do nobte deputado de que-outro 
seria o projeote, declarando abolida" eacl'3Yidão 
no lmperio, si estivesee r~solvid~ o problema 
da. substituição do trabalb.o-, resp~nde o ora
dor que neste caso ainda não votaria pela abo
liçõo d;o escravidão, porque seria sacrilica.r a 
uma these de moral allstJ•a.cta .as conven i .;ncias 
do paiz. · 

E pergunta ao nobre deputado ·si, podendo-se 
abolir de moment, a escr.a.viJft:o, seria conve-
nient~ 9.ti ra.r no seio· de uma. sociedade eivili-
l'ada. um milhão de selvagens ~ · 

Depois de algumas retlexõe< a este proposito, 
diz que o actual eser<l.VO é incapaz de •·eceJer 
irrimediatamlnte Tida civilizada, e si a abolição 
da escra.vjdão~ fosse decretada, os esr!ravos não 
iriam trabalhar, nem ser produdor~s; s riam 
apetlas consumidores e um elemento de pertur-
baçllo social. . _ 

A abolição immediata é absurd>. ; ella deve 
e~r feita pelo systew~ de .assimila~1ío lenta da 
pop~tlação escrava. 

Ref m:-se á ••mnncip• ção nos Estados-Unidos 
e dir. q ne, &i fosse aruéri9ano,. como o~ ameri
canos, votaria pela ema.ncil"3-ção ; elles lã, fize
ram, porque não predsavam do negro como 
inetrum~nto de trabalho e nem -para a melhor 
e•olução 8ocial, ao pa>sso q u::. nós aqui pteci
s~mosabsolutamento do negro para uma e oo:crn 
cous~. . 

DiL que o conformação cerebral do negro é 
inferior a do brc>nco, mas a mestiçagem com o 
branco dã immediatl>.lllente todo. aptidão ao 
produeto para a civilizaçiio e para a acclimação 
do branco, o dahi a grande neces11idade· q11e 
temos do negro. 

Sab~ que nõ.o agradará a muiios do seus colle
ga.s eote '1'0do de encarar n questlio, sobretudo 
quando se equiparam estas razões. com o sen
timentalismo da igualdade, e outros que o nobre 
deputado pela Bahia evocou ; = crê que a re
solução do problema mais ••e.zoavel é o. que se-· 
basêa nesses dados scientificos. . 

A escravidão· entre nós é diJferente do da 
Russia, . onde se pódo fazer a ems.n~ipação iD'l
mediat~, porque se tratava de uma. rdç& igual, 
a d JB s,nhor-es-1 tão apta como elles. . 

O problema entre uós não póde ter a solução 
q.ue tave no; Esta.dos-Uuidos, porque ahi a so
ciedade, jà existente, tinha elementcs para u 
self desenvolvirnénto e a. apti:.iã.o n~cessa.ria. 
para receber a. emigração européa. 

No nosso paiz não h'' essa aptidão, e a emi
graçlío européa_ não póde obtar acclimação im
media.ta. Porl~nto · preci• aroos desenvolver 
todo8 os meios a facilita.r a emigração das 
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raç~s europ<)a.~, e d:!CSerS mcio3 nonhum .o 1 porOÔill . não acelta a c.onclu!:ão que o nobro de
n1ats poderosJ c ~:ffle.az do Ct~tc a tn~stt- putar!·j !Jeb prJ\·oneia do Hio d , J.,n,iro ti rou 
<;agem . . _ . . <b sua;, prc:u!i ss~t$~ qu!l.nd:;. t.Judo Sl.lS ~cntado os 

A omJ.gr_u.çac. 1IUmcdutLs., c:l.ns~ndo um:\ t·nm- fl''l~~aw :~ prin.ci~1io.o;. l 1uc o o1•a.:ior adapta., cnn
m?ç~o Metal, c dando. em ;·c<ullndo o o:s:to:- cltuu d·.,claro.ndo qu·, Yoti\"~ conlca. o projocto. 
m1n1o ~o negrD. trm·a a perda. fi~ um. d~)S n1a.ts .·\ g u!lrdn-se p~1·~. n!l. 2~ d!.s·~1.1S"slo, d~pois de 
poderosos elementos da mostiça:;om. E" ni•to ter lid~ o subsütutivo do no!Jre depata lo o d~ 
que .se tirml o ot·ad~r _c d~, port.o.nto, QltG com,,aral-oco:n o do •~<>ke deput tdo peloCear:l. 
co1:veõ!1 Bf3 . fazet·_ a stn~Ilaçuo lantu. dJ. t3Ç~ volts.r à tribmu1, o en!·~to emittir SlV\ oplni:'io R 
:\~I"lC ~na,_ o 1ss~ nao &o podo fazer peb. ent,.n- rG:il(\eito da tn:tt~Jritl. . 
ClPil.!}aO ltl;>nedtata, ma~ gradunl. ,\ di•o•u•iio fic.1 adíu<l,. pela rura. 

D1r-se- a que a soluçao deste problem·.t deYC 
ser d•vcr.a, conforme •s províncias do Imperío, 
c os to argumento, que no or.>do' pat·eco s ;rio, 

SBGl:?IDA Pi\Rn: DA ORDEl\l DO DIA 

o j;i. se nota .. não só em discut•sos, como em 3;1. diseuss:lo do or~.a!llC':nto da rec~ita. gem\ 
apartes, <leveriamos deixar :i iniciativa pro- do Impcrio . 
vincial.. 

O m"lior probb'n:., que o es~~dísl.a braúleiro 
tem diante, é -nanler a imí:'il do lmporio; e ~m
quanto persistirem :>s lutas ·::oliticas entre os 
pa'tidos que se debatem, este problema ficar:i 
om segundo plano. 

1\las desde quo c .;Lcs p11rlidoo se dos:nor li
sarem, como dGve a~ontcocr. o o;adot rece.iu 
<JllO se maniiestem no po.iz outros p~rti<los
nortista e su:ista. o.ssumpto, sobro 4ue dcsbn
volYI) diveJ'S:iS côns~deraçõcs~ insistindo ntL. 
Cimvenienela rle s.~ runnte~~ !'L união do Irnpt':t•io; 
c diz que si consentirmos quo o not•to o:~:po•·te 
seus esc L·~ vos para o sul, tere:uos desd~ Jogo 
est,belecido um elcment0 de diiforeneiaçao, e 
quo pm·~ o evibr é neccssarío que as pt•ovincias 
não se colloquem e;a cir~umatancbs dílforentes, 
rolativamente a esse problema tão impor
tante. 

Diz que ô ;.or isso que tombem I'OtOu pelo 
nddith•o do 10 •/o d., di:"itos nduonei1'1\R. Si ·as 
p1·1)vinci'":s s1 colioeat'301 CIU circu.o1st·(ncias 
cconomic:1s div~rsas, inaugu~3ndo o systemn. 
proteccionista do suas industi'Íos cootrll ns in
das: lrin.'5 do outras provincb~, doix.:womos Ue 
manter em pouco t 'mpo n intC.6"1"id;~,Je elo hn
porio. 

H"" um ponto em quo a. protcc<;ão p:ir.1, quo é 
l{Uando sff~ a unidade. Si nós consentirtn~s 
nC) Br.tzH o systt~111!l de im1:o~l-:E iulct·pr 1\'ina 
ci,es, o o•·•d·Jr du,~dl 'lu·> o !mpcr io po~t par.:ll' 
mesmo n:1. f~deração; ch~garomos em ponco 
tempo á dei.\.ISSOciaç.io gcrJl d:\s proviucias . 

E' o caso em que ost:i o olomonto scw\'il. Si. 
n\to de>'IMs um pa••adcit-o ;\ oxp~l't.1~ilo de 03-
cr~vos de umas para ou!ras pL·ovinchts, em· 
pouco tempo ser:i. impossível a união do l tnpc-
1-io, e nesLo caso o oracb r decln.ra ~om GUO. h.\ 
bitual franqunzR, qn·~ • i fos.e ([ >put.l\do por t1ma 
provinei.o. qu~ não ti\fesso escr;~.Yo~, en·áda.rin 
todos os meios de se clfectu~r " cm:.ncipnçil.o 
em todo o lmpe:io, ou cnl:ão procurari~ sep:trnt• 
su.:.t provincia das outr.:~s . · 

E "t:ma. ptoposiçãoquc eshl>e!ece om nbstrac Lo. 
1i11-s si fôrmas attender a certas ~otlas do Bl'O.
zil, a sua argument.~ção ó ainda mais produ· 
conto. 

Acreditando que por mo.ncira n~nhuma deva 
ser àinlinuid.-1" solidarieàarle qu~ une as pro· 
~ineias do llnp2rh, o orodur n!io pdde con
cordar em que nã2 se deva op;:or nm obstaculo 
ã. aiport.açiio de escravos de umas provincial 
pna outras ; o por estn ra~ão aceita o projcclo; 

V. IV.-53 

O Sr. ~·nacio :l):[a,rtin !> (pc!a 
ore! em) pediu a ;:a!::. v,·~. anlc~ de cncet •r-$() 
:1 discuss:to da rec~ita p::rn mandar um re tjUO
rilnento i u1osa . 

A c.\Ul ·rll. comp;•clv~ndc a ncecs:;idad.a ur
gente 'Jlln tomos do '"otar o o?çamento. (, tpoia.-
(tos.) · . 

EstD. te ·minada n sess...W legi sl t Li v a e nã.o • 
tcJno~ aind:> discuti lo essa p~1·te do orçamento, 
e o scn:.tdo espe1-a pai.~ elb p!lr-a eoc2tar o seo 
exame eclebate. Nosta> c .ndi,.ões toda e qual
quer nv.:did:t pat·a d·3mO~~r o me~os possi v c! a 
passagem da •·eceit>, nilo pMe deixar d ·, ser 
aceit:l peb cnmnr~. !.Apoiado.! .) 

S tbe 'l"" enlrc as :nc\leÚ>' contidas no orc3.· 
01ent, da rec ·Üa, exi:;t~ l..lma a.pr~scmta.da. como 
adi\livo, qQo constüuc o art. 16 do prcjecto 
que s~ •;>li diScutir . Refere-se o o:o.do1· "'' im· 
posto,.<l<licional de 10 •f, . . 

Não cntr,c no c~;\u>e <los mottro·; que levnr~m 
o gove.o·no a 1tpfC$!!UhL' e3tc iiUI\O;;to . A C:l.
ruura, b:t. :louco i dia.3! deu u1u voto do c:.:t nfia.n~o. 
ao _g·ovcrnQ s3m l'~str1c.;ão :\.lguma .. 

() gr,. :XIAc-Dowz;ct. : - Con<Hcion,J. 

O Sr.. RuY B,u:ilJü :- Dcclarad;unontc con
<ii<: ional. 
os~. lGX.ICI"> M.\P.TI:'IS I'C3pOntlo q •to o voto de 

confi:J.nç> prc.;t;~,•Jo:tO ~·1m~rno hi in1epcn•lcnlc 
de quohpter resl!"ic~io . . . ( /t;>aia./o.• c n:7o 
ap1iac!os.) · 

O Sa . Hoo JLP~O D.>Nus: - C~m a condição 
(ie quu se modificllS3> o ~aditivo em 3• dis" 
CUFiS:iO . 

( Ela <l i1lersos apartes . ) 

O Sn. la~.\ciO M.\It'!"l"~ .. . oor .1uo o gov~rno 
clcca•·cll r.ue não ace itava um -~·o to condicional 
(<>poiada~f; o Yoto foi d•do particularme.ntc 
sobre o acto do· nobt·e J.)r>sid ;n~e <l.o conselho. 
( .42Jniados e nroo apoiados.) 

A c:unar" :tpprOY"On e~"' aclo !lO" u~ voto dG 
CJnfiauçn, solioi tado pelo govet•no . 

0 Sn . PRESIDENTE ;.:_Peço licença a V. E:<:. 
plll'" obsorva.r-lhe que a polavra p~t~ ord·:!D. só 
pOde ter loga1·, ao enc2ta:r ... se qualque·rdiscu.ssi.o 
par" indico.r o m~lhor methodo d> dici'l'il- •. 
V. Ex. està ontrando no e:mmo de uuuJ. discu•-
5ão j ulg:.da. pela camaro. 

O SR. !GN.\ CIO MARtlN3 diz que vai apreson
l:lr nm Nquerimento p~ra que o art. 15 seja. 
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separado do projecto a remettido á eoromis•M> 
de orçamento. 

O Sn. RllY B.mBOs.l.: -E' uma capitulação. 
Oh ! (Outros apa,.tes.) 

O Sa. Ic>tAClO IIÜnTixs admiro-;e de que este 
aparte yenha do nobre deputsdo. 

O Sn. RuY BARROS.~: -Não tem que ad
mirar. 

O Sn. lGN.I.Cro MARTINS contava cJm esse 
a.p~rt•! dsquelle lado da camara (indican<to a 
bancwla conser~adorc.), m:t~ de S. Ex. não es
lH':r&Ya. 

O Sa. RUY BÁIIBOSA : -A separação o~i ta a 
quest:to. 

O Sn. lGNACro .MAR'l'r:•s observa que o go · 
vemo não quer evitar questões nem a maioria 
''" teme. (Cr1<sam-se apartes.) 

Temos nooessidade urgente de que pas~c a 
rocei~ qu·rnto antes. O governo deseja a dis
cussão ampla nesta. materia (apoiados), e pa .. a 
que não aoffr•a qualquer obstaculo a discussão 
da receita, q ori1dor pede que o artigo sej f\ se-

, p~rndo do prqjecto e r:.mettido á com missão. 

O SR. RuY BAB.Bos.~:- Quem não sabe o OJ.UG 
são essas •epm·ações '! 

O SR. lo:-~Acro MARTtNS diz que o nobre depu
tado esta no aeu direito de pedir ã co.11missão 
que não demore o seu parecer, e compromette 
o seu voto em fuvor de quantos requerimentos o 
MbJ•e deputado 1tpresenttr nesse ••ntido. 

A commissão de orçamento cam~rira o seu 
dever, por.que o projecto, uma vez apre<entado, 
ha de ter solução natural, visto como olf·•rece a 
melhor solução à q uestã<l que o determinou. 
(Apoiados e nao <tpoíados.) 

E' esta. a sua opinião. 
O Sa. RuY BAl\BOSA :-Mas não é ds. cn

mara. 

(H a outros apartes.) 
O SR. IrH;ACto MART!NS acr~scent1 que, esta 

õ nma questão gra vi3silU'- ; o gov r no des(]j:t 
que passo o que for melhor. (A.pa,.tes.) 

Ninguem póde ter a prcsumpçiio de nceJ•tar 
sem;,re; póde.se apresentar qualquer modi

ficação que mereça o as•enoo de t~d~ a c~mara, 
e a<:;Sim podorá abrir-ao ump, diacussão mai!5 
Iarga sem demorar a passagem do orçamento. 
(Apoiadas.) 

O SR. Ro1.' BARBOS.\:-E a eonstitucionali· 
d:~de d1 act.o? 

0 S!l. lGXAClO MARTINS responde que a 
constitucionalidade do acto jã a camara reco
nheceu. (Não a:poi11dos.) Em. relação ao acto, 
a c:.mara já · deu um voto de confiança. 
(Apartes.) 

A camar3 compeehende o fim que o orador 
tem em vista; quer apenas abreviar a. discussão 

.da receita, para que possa sBr di•cutida no se
nado, e neste sentido manda á mesa seu reque. 
rimento. (Apoiados.) 

·O Sr. Candido de Oliveira 
[psla OTdem] decl.•r·ando-se .inteiram ~n\~ con
trJ.rio ao .,.dditivo que oifende us ÍI"d.nquezas 
pro\'inciaes (apoiados e 1~10 apoiados) , que 

att~nta contra o neto addicional e é e:.::trnordi
nariamente ve.:atorio para o povo (apoiados e 
>1i1o apoiados), dove ta.mbem declarar:! camara 
que VJla pelo r•equerimento do nobre depu
tado. 

Voltar o auditivo á comwissão do orçamento 
importa.,~omo se diz aru giria parla.monLs.r,o en
forcl mento do additivo. (Apoiados e mio apoia
dos.] 

Rlle não tom de ser discutido; e o orador que ó 
contr 1rio A sua passagem estâ sa.tÍ:sfeito e tlà o 
seu voto ao requerimento apresentado, porque 
importa :i. confissão de <tue a medida n~o póde 
mer 'cer o a.~senso do pal·lameuto. (Apoiaclos e 
não apoiados.) 

Votando pelo recruel"imcnto, evita a passagem 
dessa medida, e pugna igualmente pelos princi
pias por que os lib~raes deve :n p agnat• 'sempre. 
(Apartes.) 

Este raquorimcnLo importa sem duvida a. l'e

jeição ds idéa, porque na presônte sessão nii' 
se trataria mais della; e votando pelo reque
rimento pensa que assim estli. sanado o mal. 

o Sn. F.&L!C[Q DOS s.\JST08 : -v. Ex. diz que 
está satisfeito e fül:r. contra; esta incommodaclo 
com o adi.n.m~nto. 

E' lido, apoiado e entrn 'em discussão o so· 
guinte 

Rc2uerime>tto 

~ Requeiro que o a.rt. 16 s~j" •oparada <lo 
prajeotc e remettido ás commissõr.s rennidas dn 
ol'çaroento e fazanda para. sol>ro elle cmittirem 
parecer e en~rar em 31 di~cuasão como projeeto 
especial. 

«S. R.- Sclla d1$ S)SSõos, H de Satombi'O 
do 1882.-Ignado 11! arlin•, ~ 

OSr. JoséMa.rianno :-Sr. pre
sidente, não tenho o monor proposito d·• demo
rar a votação deste requerimento: nlio passo, 
poróm, dar-lho o mau ~oto, depois da• palav,•a• 
proferidas pelo nobro depu \~do por· :.li nas 
lieraes, que ~<ca.ba do f aliar, <em ou vir uma c].,_ 
clar .• ção francn o le!•minante do govorno, niio 
só o. respcib da sorte que ag-uardo. a u;lditivo 
cuj J.Sopar.rção ô propostn, , , 

UM Sa. DEPUTADO :-A decbraçiío jã foi feita 
de accõt•do com o governo.(Ha outros apa,·tes.) 

O SR. Jos:E MAar.u;No:-... como sobre qual 
o seu pensament<J com relação à • lf3is das as
sembléas provinciaes que têm doorGtado os in
constitucionaes ÍllliiOStos de consumo. 

O nobr~ de :>atado por Minas, apresentando 
o requerimento, externou os u1otívos que o I& 
vavam a pedir que o a<:lditivo fosse destacado 
do orç11.mento p~ra. ssr discutido como proj ar. to 
seprado; n~da, porém, adiantou sobre a opinião 
do governo nos doas pontos ·a que venho de me 
referir .. O seu collega de deputação, que succe
dcU-lhe na. tribuna, dis.cntindo o reque1•imento, 
acaba de declarar que é elle :l. morte do addi· 
tivo. (Apro·tes.) 

O Sa. C.n1otno n:e O~tVEIRA :- Por mais que 
protestem, a reüidade é esta. 

O SR. JosÊ M.\1UAN~o: -Representando, de
fllndnndo os legitimo& interesses do ~ommercio 
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de minha. provincia.nanca tir. questãod,imposto 
ndd.icionnl. De aecordo com· o peu -am~nto do 
cuulm"rcio de Pernambuco. recl:uuei, p di ins
t:tntetlli!U~é a revogação das !e:s p.'ovincin.c.tJ 
que tr·ii)'ltavn.m a importaçiio; c não t~~ndo o 
propositú de crenr o menor embaraço no governo, 
de desorg~nizar serviços que eram proVIdos 
por aquell"' leis, bmbrei a idéa. do imposto ad
dicion;ol, deda•·~ndo que o eommercio de minha 
província e.;tava. disposro n paga\-o d'' boa.
m·" n te~ si o governo o j u,lgasse necess~u·io para 
fa<e•· face ao dcfioit da provincia., comtanto 
que o imposto, a taxa addicional, ·fosse ignul 
par,, todas as p:ovincias. 

O g\11·emo, não desconhecendo que a r·evo
gação inevitavel das leis provinciaes t1·aria 
r•(Jalmcn~~ dc(r,cit ia provincia..s, e r~conhccenJo 
CfUe ll.ií;J devia abandonai-as as diificn]da<Jes 
'rue lhes sobreviriam dahi, acloptou o imposto 
adJicional como a u aica medida que no m(}
mento podia aer applicada, mantendo ao 
mesmo tempo a lllliformidado desse imposto. 

Essa ídéa està contida no additivo cuj .. sepl
raçiio oi f'gót'à l?ropoata. 

Defendendo os interesses do eoaunercio de 
Pernacnbuco, ao mesmo tQmpo eu pugnava. 
pelos interesses da minha província, que, en
tendi!' a eD.Iendo, devem ser o&lvognardados. 

Ora, a r·Jalinr-se o prognostico que acaba ,[e 
fazer o nobre deputado por Min • .s, terão de 
ficar completamente desorganizados os servi çoa 
provinciae~ (àuz-um-z6 ?"nuitos apartes), sa.Lvo 
si fir..ar~m em Yigor as leis p~>ovinciaes jà con
demnadas por inconstitucionaes. 

Não sei a que ext~slil.os, g,., p~e~idente, sere
mos arrastado~; mas devo, por certo, arreceia.r
ma do futut·o, quando, por nm l.ado, vejo que o 
projocto apresentado polas comznissõea~ de as
sambléas provineiaes e constituiç~o e pode~es, 
propondo a revogação da lei pro\incial de Per
nambuco por inconstitucional, até hoje n[o foi 
cH.1cu tido~apezar de minhas aolic.itaçües mui to 
humildes feita• a V. Ex. e ape~ ''" de ser a ma
leria muito m·gont~ (apcu·tey); c, por ouLro lado, 
chago a par~icipar da opinião do nobre depu
t .. do por Minas, 'lua me parece ser taJHaem a 
t'pinião do muitos outros dap utudcs, do quo l~ 
;:;e~nro 1·io do addi tivo aeri a su,, morte. 

Úl'<>, si" a assembl<ia geral, achando-se re
unida, não den ainda um pa.•so sobro o projeoto 
<le t•evogação da. lei provincial de Pernambuco, 
•1ue já foi offurecido ~o seu iUustrado exame ·c 
que é materín urgentíssima; si o a.ddi tivo que 
propunha proviso~iament~ o meio de fazer face 
as de>pezas das províncias, emqUallto não era 
votada ama medida permanente, está tambem 
ameaçado de ser abandonado pelo governo,é com 
t·azão que nulro os mais fundados reeoios de q a e 
o governo, não tendo outro meio de que hl.nçar 
tn~o, mande de novo vigorar aquella mesma 
lei provincial que elle suspendeu. 

O Sn.. Pal!:oiOl<NTB J>o Cosõl!:oHo:-Nll:o apoia
do ; n llll este gov•t•no, nom rtnal~uer antro o 
f•w!l, estou persuadido disso. 

O Sn. José MAP.L!NNO :-Ainda luais : o· go
vel'no ha 9.e pcrmHtir que eu me enuncie com 
toda a fr;rnqueza. 

==================== 
O S1t. Lounxxco DE ALJmQUEI\QVt (m.i~>islro 

.. de estranyeiros):-V. E~. esta muito as;u~
taJo. 

O Sn. Jos!l MAltlANNO :-E me>mo muita, 
porque "~ejo é tU perigo int ·re~sos muito legi
timo') do coa1mercio de minha p 1•ovincia. 

A inda m:.is, Sr. presidente : sou victima 
dessas a~pr, ohensõe>, quando nota que na pro
vincia da Ba.h.i:t est.á vigorando ainda. uma lei 
que decrela iueonstitucion~1e;.l impos~OQ de. im
porhçilo, contra os quae' o commc~cto bah1ano 
protesto. com tão bom direito CO!ilO p1·otestou o 
comraercio d8 Pel"nliro.l>uco.{C'r-uj:am-se mt~itos 
aparleS. 0 S>·. pl·esirlentc reclam" attcnçáo.) 

Permittamos nobres dnputados ~ue eu lhes 
diga froncamonte que nao ha e"J'hcação pos
ai vel para ess L desigualdade. l':mboro. eu não 
tenha, não possa ter a velbidade de interpretar 
mdhor os intRresses do commA;t.CÍn da. Bahia. do 
que a·nobre deput~do (o Sr.lldefonso de Araujo), 
que e seu legitimo represmt:..nte, dir-lhe-ei, 
cúmtudo, que do inesmo modo, então, tambem 
estava sujeita ao poder legislativo a questão 
·! ue se agitou em Pernambuco. (Apartes.) 

Mas,senhores,en,que apoio com tod,, a haldade 
o g abinete, sem quebra, éntretanto, de meus 
solemnos compromissos, e que vejo pairándo 
sob~e a commarcio d 1 Pernambuco o perigo 
immínente de S9l' condemnado a supportM de 
novo a lei que foi suspensa, tenho o direito de 
interrogar o nobre presidente do cons~lb.o; 
porque a resposta do gove••no neste· ponto é que 
determinará. a minha norma de procedr:J•. 
(Aparte s.) 

Os nobres collegas têm muita calma, eu os 
louvo e admiro par isso; não se devem, pot·ém, 
admirar de meus escrupulos. Confesso que sou 
muito assustadiço, e como costumo vota~· <\e 
accórdo com a minha consciencia, sem indagar 
qual a opinião do governo para por ella dcter
minnt• o m~u voto, a o upoio coro a m·dor lC!al
dade, uma vez que elle niíD se <livot·cio uos 
priciQiOs libe!'aes o uio pr~trmda tll"J-astar-mo 
a. indJgmu! L'etr.\Ct~tc;ões, a. falta\' :to de_scwpu ... 
nho do compromissos <JUD eu tcnh~ collLJ'«hi<iu 
solrunnement•!, tonho o dil•ei to <lrl interl·ogal-o, 
de pedil'-lh~ as explica.~.ões nece~ariao. 

O SR.. PaESJDl!:N'l'~ lJO CoN•~ll.Ho dá nu> 
apar~o. 

O Sa. DUQOE-Es·raAoA TinXEil\A:- C: agoJ'" 
comu vutatá. ~ 

O Sa. Jod M.1.RrA~!1o :- Como sempre: de 
o.coõrdo com a minho. oonscionoio.. A' vis la d" 
declaração do n obre presidente do conselho, d_e 
qu~ não pretende faz~r vig~r~r as leis i~~onst•
tucionnes,e quo mantem a. rdea de aunbar as 
províncias nas difficu~d~e3 que _vão ~tra~e•
snr,mantendo o princtpto da.umforundade e 
da i o-unidade dos o nus que a cada uma t2nh• de 
toca~, declaro que vota pela separa<;ãa, confiado 
na salemne declaração que a<:a ba. de ser feita 
pelo Sr. pre<idente do conselho, e na leald~de 
com que o governo deve s eltar tl!dos os seus 
aclos. (Apoiadils. Mui to bem.) 

O Sr. Car"los A:tronso ("tinislro 
da gv..~rra) :-Sr. presidente, os nobres depu
tados que se s~pa.raram do gayerno na qnestll:o 
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or,1o sujeita ã. ~lel_iberaç~\o da. caruara, ca.nt.a.ram ser a Hz..d..1e, vir.io para o anno-; o S'QY·:!rno 
<~erlo n!.11a victona que niio ganhar:~.m~ nem. mo:;tra-se possuido rle ardontr. idnhlt1'Ü'l. polo 
jiu1ais to•·üuu a fo•·ça de alc~nçar. (Apartes, acto adrlicion~l: mns essa idolatria e ostentada 
apoiwlos c 1íEO apoiados.} po::- quem s:3.nccionou o orça;rnento da. Ba.hb., 

O gmrorno não r-ecua um s) pa,sa. nem re- creando impostos inconstit.ucionaes. po1· quem 
11egn unn só da.s opiniões que orn.ittin. ante o com viol~ção (la constitnição G do me;)mO ar-to, 
pMiatuonto. (Apa.·tes.) e a pret3xto <lo impostos iguaes suspendeu o 

Hoj~, .como hontern, elle está, ?onvenci(lo tle 1 m•çamento de Pe1·n:n nbuco! 
q_nc a 1c~ea que te'e a h~nca d~ o,lerecet• a cou-~ 0 Sr •. Go:<ç.u,YF.S FEnnEm.A :-Rstando abec-
••doroçao da c:uuat·a c a un1oa adoptavcl. ctu to 0 p~l'lamento. 
face dos aconteeirncntos extraordinarios que n. , 
dictat·am. \ O Sr •. DuQu}:-hs·L'r,An_A TEt~pm,c_:-0 ;:;ove;·-

Outt·o meio uão lhe o"cco•·re nlll.is justo e no lo\~antou-•o, ~OJO c cht. : «c·,u nao recuo na 
adequado de sohet· M difficl1ld.•des crendas 'l" esluo ~~ ,llltht~vo Je 10. •/o; entenclo_'lue cata 

1,el:1.~ :H~semhlri!l.s p1·ovinciac;, qu,'! deeret:~.ram mcd!d:t._ e ntd~cl~navc!, o urB"ent-: ~ ns.o .de.scn
irnpost"s de Íu>portação. a despeito da prohibi- bro outt':>. prondeDCLCt ace•taveh>, n:a> o \fG
çTI.o G:A 1r \SSa. c t·~rrninante ·do acto addic.i.onal. YCO.'JLJ. accre~cenL 1. : <(Sepa1·e-se t~l ~1e~llr.h:.,adLe· 
(A t)artBs.) se, vn p:tt•a o estudo Uas commt <::soos !». . 

0 ,,,binolo, pot•tan.to, não abaodcna, nV:o.sa- O~':·, Lo:a_r·~~ço ~;: A;.E_UQUZRQ~E(lm:~ •str~ 
cri fica a medida eonstguada no ~rt. 16 do pro- de cs.' "· •gc•• os).-Nao dtsoe q u~ nao ha> J<l. ou 
jecto do orçamento dll J';;ceita do he>perio. Ao l!'.l. ;_ pód':__,:;er 'f':C ~pp~:~eça ~.~hor, conform: 
contr:wio, insta ~ela sua adopção, que. cn1 seu a d!SCllS>ao, Na~. somos cap.rchosos. Peço 
cono:·'ito, e não aó urgente como perfeitamente ll!'l.lavra.! Sr. prn:::.l<Iente. 
justifi~a.vel. (Ha O!<l>'OS <tp!trtes e o s.·. P>'esicle>lie •·ecla-

Entr<~tlnto, Sr. Presidente, por um lado, o ·ma a 6tle;1ç:"to.) 
t~m110 urge· e é de i.ndedin~wel nccessiJad~ o Sn. DaQUE-ESTll.AD.\.. TE.tX:EIRA :-:-Neste 
ap1•e·.;.sa.~· a conf~cçã.o do Ol'çamento, .ii por de andar, senhores, brevemente, aggravando-sa a 
m:cis r etard 1da. Por outro hdo, aqt1elb medida j~ tão deploravel anarchia que revoluciona o 
é impo"tantissim 1, pot•que se : .rond-~ aos in te- espirito do pniz c particulo.rcncntc o·d~ maiorin 
resses economicos c financeiros do paiz, c a seu desta casa, qaando 0 mini•terio aqui f•lhr, clla 
rospeito S·:! m:::mifestam opiniões diyer;entes no não sa.be:-á coulo tmt')ndel-o, e serà ca.p:'l.Z. de 
seio d:. c~mara c for.• dell>, pr~mettcodo vota!· contra,tlU~lldoelle quizcr qao vote a.fu,•or. 
amplo e largo deb~te. porq\!e quando ell, f .. Ua pró "roccdo cont•·a., 

O ·governo julg-a po~ isso dever adopt.'r o qnalldo pede urgench, qua.ndo pe lc voto de 
:1lvit~o ds. separa~ão proposh pelo· mel! nobre confbnça, qu~r ir~ peto 0 adiarnento, que1· 
amigo, o iltustro dep;Jtauo ''Ol' Mims, p·rn. quo estudos, 'luer rleuat·s largos, dat!'IÍlio mesmo 
d<H<C mo.lo não fi'! no p.-ejudicacb a <liscussiio do ,1 ue j:l declat·ou 0 fez votar como urgento, inde-
m·~amento, dinavoL · 

llm discussão especiotl, a c~m:>ra se ~wonun- Sonhare", 0 deb"''j do <>dditivo foi tol'HÚll"do 
c :,n·a c >m inteir>libcrdude; todss as llpiniões se por um oncot•r,lmenlo requcddo polo lcwlc1· ,Jo~ 
fa1•ão otwil' o a idCo. tritlmpho.rã. coro as modjfi. govrn•nistas. 
cações que }l~\reccrem a.ccita.veis à sabedm·i:.t do Encerramento signifktl. ILUO na. opiniKo do 
parlamento. ,1ue1Jt o p;·omove, " discussão cilt:L ·~•sotad,t. 

Assim l>rocodondo, Sr. pr:sident~, o gove•·no pe~co~rett t?dos os tranlitos. o nssuu•pto cstà 
não busca expedientes e recllr&os pat·,t cobrir d·~vidomont•J amadurecido, olucidndo, 
um:J. t•etiroda. Elle nã> abandona a idáa, que 
eontinüa ap!lt'ecer-lhe a solução m:>is conve
uientél para os proMem~s d:l actualidnde . Pelo 
coutr~rio. ~ceitnodo S)iJ:·e ella nmplo e vasto 
debate, d:i. mua pt•>viL robustn da eon(bn<;tl com 
que a form !lou e submetteu :i. app1·ovação do 
corpo legislativo. . 

Fíq ucm ccrlos os nobres <bputa<los que se 
declnranm em opposição ao gabinete, este- não 
foge a~ i>~talh~, a té porque de seu desfecho 
nada. tem a r.ac .. ~ iar~ em vista da esplendida. ma ... 
nifestação de confi~nça, que ainda· re~enta
mente obteve ·dest.a augusta camara. (A.poicvl os, 
muito bem e aP.artes.) 

O Sr •. Do.qne•E,.,h•ada Tei
xei:..•a (Attençao);- Sanhoroo, si o g-o..-orno 
continuar a eommenta.r- os eeus actos e o seu 
progra.mma, como tem feitn~ bem e:eJo nos con.
veuceremos do que as suas palanas devem ser 
cutoudid~s em sentido inteiramente opposto ao 
'lac .,!las devam e::~:primir. (Apoia<lns.) _ 

.. _.o ~nva"!'no ~G.vant~-sê e rhz que que_r-as r~
fryPm~s, mas 1mmed!Mrunente decl.a.rn-hão de· 

O SR. !Gl!.\cto MAl\T[NS :-Na 2" discussão. 
O Sn. DUQUl<!-ESTIVDA TJW>Etn.\:- Vemos 

n<J. 3• discussão o gaiJiuete reprodu~h· seu addi
ti v o com a mesr.oa. fOr rua, sem to.ud;1r uwa ~v 
vi:rgu1a, npe.zar de ns. 2.3. dise:ussíto e para podet• 
arranaar o voto de coofianç.a. haver 9olcronc- • 
mente protestado que nesta defillitiva discuss&o 
:..tpres·!ntaria. conigido, emendado e;;.se additiro. 

Nem cumprGm .a. prom.::ssa. de cm€mda.t- o 
e~ro, ne~u dei:s.am ri. maio::ia a possibilidade de 
etue ndal-o, pois retiram o addittivo do debata, 
O ministerio por um de seus membros acaba de 
affirmnr que em nndn modificou suas idéa.s sobre 
a medida, considera-a salvadora, inrloclin, vel, 
ent1·etanto sustenta que o assumpto deve;· · ' · ~,, 
á commissão, a essa mesma commil5sã 1 que 
identificada com o gi1binete jâ apresentou o 
additivo, ·não devia tol-o feito som aprofundado 
estudo c apezar de nossas impugnações não 
lembra emenda alg11ma. Até onde ira esta mys· 
titlcação 1 

Ao palavro.s do iUustre doputodo pda pro
Yincia de Minas, e{'mmcntando os vo~ dos 
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oppõsicioníst:>s líb~raes que ~ceiu1.1·iam a re- J A contradícç''io tom sidu "' unica nOl'llla do 
pctra-;._:;1~, tCm a Jn.:'lior Froc 'dGn.ci:l~ G ma.is cvi.. go\~~L~n.) na C.i_scussão e n.a votação dastc as
d<!nt~ 1Undawento. . s.umpto; tudo 1st0 provn.~. a~nhorcs~ quo 1 quer 

"'is. pa.la\'l'a:s que ~u, c~ mo conserV;ldOl\ \'e- ,~otemos n. sepJ.r.:~ .;:-;;o, quer votemos contra, 
nho .razer-vo_,, ?"phcand9 os voto;• daquelle.s so~?" to_dos oppos:os à medida a eolllCÇ:lr pelo 
que se oppol·ao a. sepnraç:!.O, t::unbem terão p')- m·n1steno, que~ ad11ndo-a, c:mf(~ssa-n. não es:tu
ran.te o pa1z.~ e p;tan~c esta. ~UKUâta cao~laL·a. a. dad~, iua.ceito.·rei~ co~1derr.na,,eL ( ... 4.poiados.) 
nu:us pl·~na ,J (lSlLi!c:açaa. (.Apowfl~s.) . Voto cíJiltl\t i L :::.epal'aç-.:1o. pur1no não n:e Sil-

O acto do ·..::-ove;-n )t senhor· s, é nm1 a.bdi~aç-.úo, :;1.sfaz ~ não .uc h o bast;mte esta. eo:1de:mnn,, [o meio 
um suicídio 1 c~cpo~ados e '"'0 apoiados.) B ellc <!JS~arço~, 
que se levaut~ t.ao ufano, fM:~ndo choo~\.tha.r bu ffllv··l·a a su11p1·essão~ não descui>;•o outro 
u!lla. maioria numerica, que da noite pa.t·a o r~::l.edio ~igno ~e nó~ e d l ro~poito qu·J dev1.! nlO~ 
dm a.~lpaPe~e·.1~ como tambe.m nu se~são do vo~t1 LntJULDor a 1ega.hdade, 
de_ confiu.nça de \llll!\ para out1·a hor.J. se fu- O pniz a;;rccir.r..i. m:)is est::L rniseea estr;:~.-
bricou... · tcgi::. g-r~v ernativ J.. Doix.o à co!lsci~ncia da 

O Sn. IGNACro ~h:l'nxs :-X:c() ,0 Co~ricou; :mlio1·ia, sl por yentura ainda al:;um:t roaiori~ 
não apoiado. · c·notc ... 

O SR. Lounl<~<Ço n-. AL~UQ!.JBRQoE (»ú>~istJ·o 
dt; ~stra. rtgeiros) :-1·: to e uma iuj uria lau~.atla 
.n. collega.ç;, no,;sos. 

O Sn. lV.Trs~oNA :-0 nob;·o de·,utado ja tem 
pnva.s da que est~ camn1·a é ind,,pcndente. 
(H a outros "J:Hl>'te.L) 

O Sn. Pn~S!DllNT.E l'ecl~m a n ttc nç-o. 

O Sn. DuquE-EsTn.tD.< T.uxEllU :- ... o 
gove:~no, que na.s St!:lS public lÇÕ9S ll :iO se 1:
mita.. o. dof;nd !r o sm1 nc tc; anl!!s pl'OClll'a por 
tod JS os mei s la.nç.ar o odios:.~ sob~·e esta cnm~
ra~ riU') u!H.s to~u .... sc most~ado e:m don'lasia 
docil c condesc ' ndcnte. 

O go·:eruo, !5'-~nhor _·s. deb ;J.lL!e con~ant ulgum n. 
maio:"í:l. d~ votos. Cotn ist0 pou.C(J nos irnpol'L:\
mos. A lJist-.>rin politic• nos povos livros está 
cheio. do exemplos cloquon L~s. tuostt·amlo que 
as mais tCl"I"Í\'êis derrotas lainistct·in.os stlccc
dom justa.mente t1un.udo n. sua m.1ioria aurnc
l·icu. nn rceinto do parlamonLo oilCndo O:-! impul
~os noures da opinião t•ublic", é int'cnsa :i 
lllaioria real ào p:ü~. 

A <!Uostíio lovc~od~~ ao ~w.:;c a t!UC vhc~·ou, tu
mando p1•oporçües taés qtte o ministaria c;spa
\·orida diante dolh rec1h e Mt"-0 ultimo r&
curao agat•r::t-.sc a um incrivel adi'::uur)nto, está 
defini:1do, eet:t roostr~ndo ~ pr,1co.ria posição dJ 
go.bindc. (A.partos.) 

Consaquentemente, sonhoros, a9.uetlcs que 
votarem peb separação nem pot• 1sso aceitam 
a idéa de additi v o, mas repellindo-a, consentem 
Il!l co udemnaçiio 'lisf~ rça.d.a. q u.e o desespero 
minist':rhl é o prim. ·irD a. J;1l"O'[JOr. 

Ellcs não qu3rcm augm.enta~· n o.ftlie~ão o. 
•p1em Yê8m tão a.illicto: nquelles. porém, que 
votarem cont rs. :t sopnração. corno eu e não 
pou~os compronheiro;; , assim proeeà.e:•ão por 
pensarem que mediuas desta~ não podem <offrer 
adiamentos, p~rque ha fl.agrancía <l~ 1•iolnçfio da 
.constitnição~ ha o.meayn. dos inle~ess~.s ecoao
micos·da.$ provincia., qu& o~tão gemendo e cla
m~nrlo soh a. desigualdade tyr_lnn~r.a em que 
J'Stão collocad~s, h:wGndo urna em que o inl· 
posto foi· s!lepenso e outraa em que continüa n 
ser cohradD,sondo que.Bi a todas se :·estenderem os 
tacs 10 }0 , mc•mo i<tuollas. rl :da monos de !2 
que est;i.1 isent 1s d<l qualquer im:1osto <lo im
portaçH:o, ainiJtl. maio1· ty1•a.nn.ia hn.v-~râ ua a;lp!l.
tente igualrlade, q•1e so!'á mais dura do que 
a'!uella deaigual®<fo, (Apoi"doa.) 

L) SR. b:<}.CW ~L,a-rl:<~'- Teve a p1·oy;t h;:;. 
p :nco~ rllns. 

O Sn. DuQu.o-Es·rrun., TEXErltA:-••. a apre
ciaçiío das controdicções. dos Je>a.tres a que 
inccs3~~n~cmente c ar.i·.cstadn .. 

Tenho dito. (Jluito licm; m1.<itÓ b~m. 
Apo iados. O ormlor d felicilado.) 

0 81·. LouJ.•euço de Albu~ 
<tuer<IUe (miniswo 1/e estra>19ciros) :-Sr. 
prestd~nt~, n~o p~·atend !> lembrar á ea..mo.ra as 
circ.u,r.st 1nci~ts O:'dtao.t·di no.ria.s e vorla .eira
mente. e~ co pcionn.es que iwpu1e1·a.m ao go ~·er·no 
a me•!1d1 que ndoptou com rcta,.ão a uma lei 
provincial d? Pet·nau.lbuco. Ess~!) ci~·cumsLall
cia~ for:un r~f~ritb.~ ti cam.ara ~om a maiot• 
fr~nc1ne~a. pelo illustru.do Sr. pN•iden lc do con
selho. 

1'ratn-s~ hoje de pt•ove,· n p1·ovinch de Pcl'
lULmbuco o us Oli.tr:.~.s, r1u o lançu.\·:un inC:t~vid;~.
menec irnpo•tos de importação, dos meios nc
ccssarios pn·~ solisfa~ ·J·cmscn·i\"'sdcsdc m:1il1> 
cren<los. O g-overno entendeu a ontend:! :c!ndn 
que é Jl.l.cdi<l~~ conveniente a do alditivo, í 1nc 
con•titue o "-l't. Hi do projecto dn t•o :eiw.. 

Entret~nto sa tem m::nifcstado uo soio da 
ca111~rJ., as~im coro.o fó1·o. della, opiniüea diver ... 
gentes. 

Ül':·L, o govtH~nu, quo n:l.o toan. cnpl~ichcs 1 quc
li~O póde tcl-~s. <!UG quer m;wehar do aecimlo 
eom a opinhlo publ[c:. (mui lo bem), que quc1· 
inspir.tr-se nos sentiruonlos de pl.tt"iotisma, 
a~sim dos libe!'.~ea, como dos can~cr\'Lldor &, 

vem pedir â camm·:\ que nfio preci;,ito a. sJ
lução d-:stc neg-o::io o V<) to p~1·n qnc o !id1/i livl) 
soja lcvado!t coromiss.!io~ afim de qno e.studf!-o 
convenioutew cnLe e inl~l·p::mhn r:;eu ·PM'.::r;er·. 
(:tpoi"'los e apa1•tes.) 

Não hn n~to mais ju;to e mais cul'i:1l, não ha 
procedimento msis t·egular e plausivel do qne o 
do i!OVerno ne~ta q llCStão. (Apoiados.) 

Digno Qo censor,, seria. Gllo si, a.~·.rog.a.ndo-se 
o dom dn inerrp,ncb., que a nin ?uem t'oi dado, 
q .. izo•se, SQ;n atten ler ó. opinião da um:>. paTte 
dost~ camars., da comm~rcio c <h imprens.~, 
impor aua medídtt. 

O governo est:i <l!sp~sto o. :-.ceit~r emendo.s e 
modifiC:J.ções, llln:c vez CjUC possam s:\tisraz~r o 
filn que ae ·to'" em VlS\.a. (a;Joiarlos ; nmito 
beil•) ; e admir•-me que R m.iMrb se opponh• 
!l tão l'OlZ.Ol'.vel ~loitre. 
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Parece que a opposição guer precipi lnr-se no 
a bysmo que o goYerno proe11ra evitar, i•to é, 
t•esolvoú· scb o impedo do capricho uma questl! • 
gravíssima, que inter ·~Sl\ ás províncias a a todo 
o pait. (Apoiadas; mt<ito úem.) 

O honrado deputado pelo 13• districlo do Rio 
do Janeiro, a quem estou acostumado :1 •·espei
tar, deu da.!li um aparte que offendeu-me no 
intimo d 'alma.. . 

O nob,.,,- depnt~do, de certo, não conhece os 
actua.es ministros, pois, si os con heees.•A, não 
n;~s faria a injustiça de dizer que o ministerio 
actual ó nm ministerio introucable, quo e1·ita 
as discussões, nem as aceita.. 

Senh orea, cad<> d ·putado tem o dir, ilo de 
apre5ent&r uma moç.i.o de cen!iu~ contra o 
governo. (Apoiados. ) 

A opposição conservadora o tem, assim como 
a oprosição liber·ru ; e si cada um de per si ê 
fraco, n i!o tem baaLante força pan. de!'l'Ubar o 
minist<)r io, liguem-se, m.•s façam-n'o i Tista 
de todos, à face do paiz e. si puderem, der
rul>'lm o g-.>.binete . (Muito be1n .) 

Assim, o p~iz ROB julgaró. a todos, saberá . a 
'J_uem lan~ar a responsabilidade, e se-facilüo.rá 
a corõ,, a. solução da cd~e que o voto das op
posições oo!ligadas tivGr cre~do. ( Apoiados ; 
muito bel•~. ) 

bto é que é regular. (A.poia1los e apa~tcs.) 
Si o nobre deputado pelo Rio de 1aneiro 

tem pressa que o ministerio retire-se, u se de 
~eu direilo (aparlos) ; entenda-se com O> seus 
amigos, entenda-se com a op\'ooição libenl, 
lUas não ponha em duvid" a digntdo.de daquelles 
que estão hoje nea!a posição diflicilima, que 
têm inter~sses muito graves a resalvar, q_tte 
tôm g•·anda responsabilidc-de pcrn11te o paiZ, 
perante a cori>a e p 2rante e partido qae os 
apoia. (Muito bem; muito bem.) · 

Poi< assumam essa respons1bilidadc aquelles 
que têm sentimentos de dignidade mais apll.
rio.dos, aqueilea que têm soffreguidã? o ee ,jul
gam aptos para resolver tod•• as dtfticuldndea. 
(Muito bau; ! m-uito be1n ! ) 

O Sr. F'elicio do,.Sau:to.s:-sr. 
presidente, não me parece util o adiamento da. 
discussão do additivo p~n o fim de melhor~r-se 
a sua. redacção oo. adollt:w-se algum outro alvi
tre qne resolva o problema. 

Para que noa illudirmos 1 O que se combate 
não é o .additiYo, á o minislerio ..• (Apoiados, 
1<<!0 apo•ados.) Os honrados deputados que im
pugnam a proposiçlo nl!o o fazem por discor
dar da doutrina que a suggeriu... (Reclama
ções . ) Hei de fallar com toda a liberd~de a. 
des~ito das interrupções. (Di'De~sos apartes, 
comtnuam a.s reclamações.) Tenho oostante 
coragem e indepe.ndencia para enunciar-me 
com tod:. franqueza, 
. Sr. pl·esi.leJ~te, isto que estamos praseoci~ndo 
e a ropercusaao do golp~ de•carreg-ado impru
dcntemanlo contriL o rninistorlo 21 de Ja
nairo. (AJ-oiados e nao apoictdos .) E' e. ree.<:4l0 
<iUe aa loV'anta tão desaatrad 1 cOIUO a eonapira
çlio que derrib ''~~ o Sr. Marlinho Campos com o 
cJncurso dos mesmos que alli vejo ~rregimGn· 

hdos e p~omptos )'Iara nova execllçãO summaria 
de Lo~s os ministerios libe·aes. (H a rl•oersos 
apartes. O Sr. presi•lente rect ema atter1çl!o.) 

Sim, di go •tue o ndditivo é um pretexto de 
guerra, por 111e uão conhecei• co11sa melhor do 
que elia para resolver a questão. Si coaheces
sei< outra solução melhor. já a ter i eis apres -u
tado, ou sois réos de ]Qso patdotismo .. . (Apar
tes . ) 

Combateiso additi;o, não porque nãosej~ ella 
o unico remedi.o que vós me~ mos empregaríeis 
n as actuass Ctrcwnstanci:Js, mas porque elle é 
do governo 'JUG q uer.,is substituir. Quandu vos 
aggrediram se:n razão ba,eada no intet•esse 
publico, achastes-me ao vo:>SO lado : agora, 
porém, que raagi< merecendo as mesmas cen
suras qo.e fizeotee aos outro•, não posso a.com
panhar-vos.Commett,;i.so mesmo erro que elles .. . 
(Apoiados e reclamaç?es.) 

.-\gora é mesmo mais grave o erro, porque as
colheis para a luta um terreno onde o interessa 
p ublico não t•óde dei.nr d~ ser calca.do. 

UM Sa. DzPU:rADo:- Não nos at!ribu.,_ 1u0· 
t ivos N!ern.dos .. . 

O SR. F:tLICio DOs S-I.NT.>s :- Perdoem-me os 
meus coll~gas ; não pret•ndo fat.er-lhes a 
menor injw·i'l-; não os suppoaho capa~es de 
proceder por paixão on pot· motivo~ inconfes
savcis. Acredito que, des"jando derribar o 
ministerio, sejam movidos pelo patriotismo, mas 
SS. BE:tS. deveriam procurar outra occaeill.o 
para o comba. te. Agora não é so ~ ministerio 
quem soffreria as con:sequ,enci"" de uma der
rota, é urna Mcessidade publica que dehal'ia 
de ser satisfeit~. 

E' p~r isllO que fallo com vebemencia agora, 
eu que limitei-me ~ votar apenas a favor do 
minteterio passado, npe:>.:ar de ser amigo pes
eoa.l de alguns dos ministros daquelle ~abinete, 
ao passo qne com os s.etuaes poucas relações 
tenho. 

Não podeis dc~couhecer que o procudimentu 
das assemblo:ts provinciaes é inj ustiticavel c 
pt-ecisa se~ reprimido. A unidade do lnlperio 
não é compatível com essas aberrações eco
nomicas. 

As províncias não podem lançar imposto. pro· 
tecoionist.aa de suas industrias cont1·a as d"s 
outrlUI, nem impostos de consumo a seu talauLe. 
(Apoiados e apartes .) 

O legiol<ldor do a.cto a.ddicional nllo o pet·
mittiu ... 

Ao nobre deputado que me interrompe dü·ei 
que o syatema de protecção rar.oav~l às indus
~rias aacionaes contra a coocurrencia desigual 
do ll&trangeiro é muito ditrerente dessa anarchia 
economica. resultante dos actos das assembléas 
pl'Ovinciaes de gue se trata. 

Serei protecc1onista. si quiierem, mas '1061'0 
o. proteoção para o trabalho nacional contra o 
estrangeiro; uão q nero, porém, eu nem os meus 
co- religiona.rios a protecção do b 1hiano contra 
o pernambucano, nem do mineiro contra o pau
li•ta (apoi<1dos), porque sou briLzileiro. 

O que fazem as asiemblôas provinciaos 
actualmante? A da Bahia prote&e auaa Cabricaa 
lançando inlp·lstos prohibitivos contra oa pro
duetos indus triaes tias. ontm provindas, t1 de 
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Pet·na.m.buco, ec-n represalia ou não, procede da. 
mesBJa sorte. Aqui aug-mentam-.>e os impostos 
do importação como t·eeurl!l<> fina.nceiro1 a.lli os 
diminuem p~.u·a attrabir o comrnt!rcio de im
portação e deslocai-o d~ província vizinha. .... 
Pódc eontinuar esse regtmen sem graves per
turb..1.çõe~ economicaa e commerciaes ~ Eis a 
•1uestão. 

.1á se diSBo á meia vo• que mou voto nesta 
questão não podit> ser outro porque sou io.
dnstl'ial. Qu<lm assim pensa, Sr. presidente, 
não eonhec •-me. Sou oocio de uma fabt•oa de 
tecidos grossos de algodiio, tu~s não vivo de 
seu~ rendimentos. Minlla f•brica ate hoje só 
tem servUo par~ os m<lus operarias, par,, o.li
meutar a algumas familia$ pobre:s, a algumas 
dezena• de mulb.ere• e criança..• 'lue nilo fazam 
falta á agt•icultura. . 

Ell professo, ha muito letupo, as idcias que 
hoje defendo no parlamento e foi mesmo por 
isso, por comi>rahender ~ 8''ande necessidade 
do des :nVQ~vimento indu•tl'ial e o futuro re
servado 1 industria que empreguei meu. pe-lllB!lO 
capite.l em wna fabrica. 

Sou ·.ndustrial porque sou proteceíonisto., n~o 
•ou pro~eecioniata porque sou i ndustl'iaL 

UM Sn. DEPUT.lD~ :-Todos lb.e fazem justiça. 
(Apoiados.) 

O Sa. FELicro DO~ SANTOS :-Demais a indu<· 
cria de tecidos grossos, entre nós, não precisa 
de elevaçil<ls d~ tarifa., d<lsses 3°/• addieionaes. 
Elh j:\ póàc viver por si, porque as arlig'"' oi
milare' estrangeirJs j:i não vêm :tO morcalo. 

J a libettà lllOS 0 paÍ< da depend80CÍ I das Íll.
bl'icas estrangeitas, porq u ~ a concurrencía. in
terna. obrigou-nos a baixar . •s preço>, e só assa 
concurrencia ó que nos prejudica. 

Não podí.uos reruedio ao governo contra ella, 
por'l ue o consumidor d~lla tira. proveito. 

Deb:emos, porém, o incidente. 

Corno dizia aos meus amigos dissidentes, não 
conheceis romedio <uelhor do q ~e o .,dditivo. 

0 Sa. AFFONSO PENNA :-0 acto addicional. 

O Ra. F~~:ucro no S.tNTOS :-0 acto addicional 
ó contrP. vós. 

0 Sn. AFFONSO PE~NA:-V. E:s:. sUp[IÕO que 
a• assembléas provincíaes hão de rcspoltar mais 
uma lei ordinat•ia do que o acto :\ddicion•l1 

ferene\ação·economica, e em uma nação proja· 
ctada em clíma.s tão diversos, não valerá nem a 
cob.esão <la raça nem ao tr.1dic9õe• hiatoríca.s. 

O Su. RoooJ.PliO DANTAS:- O governo devia 
attender a e3Siii r~ões tll.mbem em relação á 
B~hia. 

O Sa. FELICIO I>os SA:s~os:- O nob~e dc
puta.clo tem razão. Eu, porém, não sou obrigado 
a t•e•pon dê r ao sen aparte : faço~o sómente 
pala muito q(la me m~reco S. E:-t., porque c,t,_ 
discu~>ão deve se1· rapida, e só esta em dis~ 
cnasão o adiamento. 

Senhores, governar é pi'OYidenci ar. 

O Sa. l\{Ac-DowELL:- Denlt'<l do. espb.cro. 
legal. 

O Sa. FEL!CIO oo• SA<n·os :- Diante de 
necessidades ul'gentea e palpaveis, de perigos 
imminentes, eu a.pprovo todas as providencias, 
embora. não tenham o cunho da. legalidade •.• 

VozEs:- Ob.! Oh! 

0 SR. FEL I CIO DOS SANTOS:- Os nobres dé:t>u
tadoa deí"em-me concluir antes de julg~rem 
minhas opiaiões. 

Applallcio taes providencias S.empt·e que as 
meàidas legaes são insufficientes ou tardias. (H a 
diversos a.pa.rtes.) 
Qu~ntas vezes têm yindo ao parlamento ;·e

alamações contra a illegalída.de manifesta de 
impostos provincia.es ! O que tem feito o parlo.
mento ~ Nada absolutamente. Além disso sa
be·se q u:J.nto é morosa a decisão de q ualque t· 
tLegocio aqui. 

P:t.ra acudir ao estado anormal de Pernam
buc~, quando_ se levantou <l eommercio todo 
contra o ac to do governo provincisl, q ua.ndo a 
tranquill'dad~ p11blica c•tava ameaçada (recla-
mações)... · 

Disse-o o presidente, e os nobre•. depu
tado< não podem estar mais bem informados do 
que elle;quando o governo rec•!bia telegra.mmas 
podiacb providencias itnmcdio.tas,qaerinm que o 
g-overno viesse ao poder legi~lati vo propor uma 
medida, que deveria passar por tre • discussõ,,s 
em co.d.• uma d~s casas d~ parlamento ! 

Não,senhores. Si o governo fizease ;,so o dei~ 
xasso do o.oudir logo com rernedio pr<lmpto a 
um esto.do t~o grave de perturbação commet·
cial vós o accu~arieis com r•ttilo... (Apartes 
díversos.) 

O SR. FELiclo nos S,\N70e : -Si não a res- Eu pela minha [l8rte o arguiria o o f~ria 
peitarem, nosso dever é cohib!l-as.Não podemos responsavel pela.s consequen.cias. 
consentir que ella.s e:s:·Jrbi te·n das attribuições Sob a pres~ã > dos acontecimentos e de recla
qu·3 lb.~ fo~.>tn conferida<, ms.:<ime quando o mações legacs contra medidas ill~gaes, o go
faz:em e a\ detrim-~nto do3 intel·es!lies na.ciona.cs. verno procedeu cotreeia.meD te. Providenciou, 
Os nobres deputados bem o com 'rehenhm e suspend'~~ a lei provincial, fazendo cessar' a 
por isso é que estraab.o ó seu pt·ocedimento. Já. imminencia do perigo. tra.nquillisou o com
hoje o disse ~m o 1tra dilcul!Sã? : não se poderá. mercio e vein sem sophismu.s submetter o seu 
llUUlter a unidade do Im~erio si persi•tir """"' acto á approvação do parlamento. (Apart~s,) 
diversidade de regi men ec<lnomico entre no pro- Não n<!gon " íllegalid:ule do SP.U proee<li
vincias. O le~ista.rior do acto addicional o pro- menta, pediu um biU de indemnidade, cu. 
hibíu, inspirando-se na constituição dos Es- cama r a o concedeu, porque outra n&o é a si
lados--Uni 'os, porque bem comprehendeu que gnificação ;\a nosso vaO> na segunda discussão. 
essa diep~ridade prod~zHa em pouco tempo Ora. si o bill de inde>nnidade é mna verda
tae~ resultados qu<:: ~ ditfer~ncta<;"o entre as deira. amnistia, remettondo ao silencio o a.cto 
provindas nem pararia m•is na federaçlto,como .illegal, porqne . ..-cnovaes ainda eat!l- questão 1 
alguns qum·tam, ma< iria ate a dissocía,.ão j (Apartes.) Diz o noore depatad<l 9.ue havia. 
compleb. do lmperio. (Apoiados.) Contr~ a dif- outros meios ••. Quooa são ollcs! Si o minis-
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tc rio n i!o ti,·esse ~ co ragem da snspendor a lei 
proYinci n.l ~ seria i i1~ igno do .ca,·go que occupa; 
o n ão comprob ndeno sua nnssa:o. 

Só o es:oirito partid •rio ou n m:i. vontade pos
.-o ~l pól c d~sconbace~ as r •r.ües que actuar~m 
no espiri to do governo . 

D ·pois de ter •rt iculad o minht.s queixas con
t ra os noss<:~' "migos dissidentes, \'OU rofc rir-me 
ao pro,·adtmcnlo do.~ conser~ores . . (Apat·tes 
ditJer sos .) . 

Noto .tsO'i :.:.iulla si vota.rQi contra o o.cliamCri to~ 
porque oão qu··ro_ ser vict!ma de algnm la~ o a 
de a lg uma. sorprezo.. 

Parece-ma inutil esperar c1ue a diBcussão mo
difique ~. opini llo dos nobres clep ut·.td<·S dissi
den tes. Para que adiar ~ Si aquellcs que já. 
votar am cvnt.·a nn 2• d.scussão e alguns mais 
que agora o> queiram acomp:tnhor pensam quo 
o actc pntriotíco d ct•,•ib·_,r o n>inister io,corra por 
con ta delles. a t•espoos"hilid ode . A' sua con
scienci:t'e ~o : a h expliquo.m o; moti\•os pon
d ·r0<9S. que justifiqliGro estas mutAções rapidas 
c ~xh1bn.m os vanta.gens que o E st<\dO colherà 
d~llas. 

Nunca sonhrü sâr minhtt"~, nem posso mesmo 
pen!;:a.r em bl cou~a; nu•s, com franq~1 "' 7.8. direi, 
teria mui t~ honra e pru -;r Am f~1er porte de 
um gabinete que eahisse em uma questão de 
confiança como cst:r., d ·•fendenda· o interossa 
publico ms.is do que principias ol;,stractos ou 
convi~çõ·~s \:scola.sticas . 

Bis porque entendo quo o nobre presi.lente do 
·cons •lho nlo dwcr ia concord u· no adiamento. 
P ar3. que 'I 

(' nobre minis tro de ·'"tr~ng:l iros e$pera que 
a. discu9~:1o ser.'~ prO\'éitosa. ~ E' Ul!'l.D. i 1l ua.lo . Os 
di ss iden te • n:'io c;.uh .·com solu,.no melb~. nli:ís 
a ler i •m cxhi bido : oo consorr:ulo,es.. . O n"
bt•e ministro appellou pora a Oj>inii'io co::s•rva
dora! P o:rdo .sou tempo. Niio h~ hypJthe•e 
capaz de modtficar u m só dos voto; do• quo ·~ 
sentam na 1uallns IJonc~das(os conscrtladorcs). 
!:f'110 h ' motivos, lliio ha argumento, , nem poç'\S 
de convicção quo os Üemov·un de sen p1•op o.<it~ . 
Elles nlli estão ~ler ta . Silo os mesmos q,,.,, 
apezar do s uas blaudicias, exccutMam o minis
teria p:L.~sado .. . (Riso .) 

Daquella collccLividadc Ulo namoros\ n~~ 
nhurn vútu so te tu destacado em outras ques tões. 

Trat>ndo-oe da •o,•tc de u m mini•t erto libel'a l 
todos pensam da t:n."'!ama maneira., como si hou .. 
ves~e um só cereuro para toio;. 

O n obn presilente do consel ho appelh para 
o pat riotismo de seus adversal'ios ... Mas S. Ex. 
não conhece o espiril~ de p >r tido 'I Não ·sabe 
que ell s só Yêm o pa trioli <mo paio prisma <lo 
seu partido 1 Par~ elles nenhuma solução aos 
proble roa~ sociaes é convenien t e senão as que 
elles acham, nenhuma m..Ui<la de governo é 
bem e:s:~eutad.' por seus ~dvor•arios • • . 

O Sn . A NDRADE Frçc,.,rn,"-A his tor i._ o mos
ti':!. . 

O Sll.. F JtLI CIO DOS SANT OS :- Vê V. RL , Sr . 
presidente ~ 

Alli est:i. o n bre deputado pelo Rio do J:.~ 
n_ciro, espírito tão lucido, t ão l'"' lriolico, e ivado 
entre t.'\n to elo preconeeill> qne <1onuneio. E ' 

e lle 'iucm odíz . Elb s •ão hi•loricos ! ... (Apn.r
tes. ,-oclamaçues . O Sr. p,-aside>tte rectama 
attO>>ÇÜO . ) . 

Para. os eonseco•ad,res não ha nada mais con
veni ntc no paiz do que a q uéda dos l iberae! . 
.1 ssim pois, ei o !los con hece~sem outt'.l sotuçõ o 
p::tra ôl que$Lão,n3.o a. tEri:.uu ao uobr · presi 
d~nte do conselho . Guar.:hl...,..ia,n caidados>
Ul''nte rara si. r:lle~ continuarão a votar con
tra todos os ministerios liber-~es, ate que um dia 
as di» ichncias torn1m iuipo;siv~l est~ rnaioria 
e ur~ min istcrio conser1'1ldor · venha s113pender · 
lei ' pr;;" incines e praticar attentados e illega
Jidades ainh maiorJs do que es:c . (Apoiados .) 

OS:r. A fl"onSio O e l liio Junior 
(at te"Çdo) : ·- Sonh res, a discli<siio que ..cab1 
de ser travada a proposite do re{u •riwent > 
ar>reseu Lado prlo meu distinzti si mo a.migo c 
coJloga., dermtado por Minas Goraes, foi mais 
um~ prova fl r •granle de. qui> a t razadO$ s~ 
acham os no;sos estyl•.JS pa rlnmen.tares. 

Tr:l.t><-se simpbswento do um re l''erim~ntl 
de :~di&men to ou a n te s, de sepa1·ação d o um · 
ar ti:;o add .t ivo :to or~.:~menlo do respectivo pro
jecto, já ampla e sob~jar.~.en~ dise u tid ' · 

A pro ,e:tando o ansejo, entre tan to, os nobres 
\lepu tada ; ac .ba1u ele revi ver antigos d 1bates , 
de a tir.;.rata.· tG mutu:l.rncnte velb. s re pro!S tlins, 
otfcndendo su•cepti bilidade.~. rcacend :ndo pai
:CÕ3S, esquecidos de que _!la nove rn.ezes que es tão 
aberttlS ns ·Ca!naras e que o que urge, o quo sG 
i ou põe é empt•egar todos o 1 esforço~ pam 
darmos :LO menos um orçam,nto ao pa.it . 
(Apoiados.) 

No meio de tu lo,dest"cam-so as e ternasacca
saçoos a.o g ovorn o. A qna vem lsso 1 P ondo clle 
ne~b quest:t.o, como em t.od ._!i, procedeu com n 
m~xi:na le.•M:s..lc e franqueza 'I '-'m neeess dado 
ha de, " pro;>osiw do tudo, enchor1pr 9 •bter
f ll!.Jios n!l int~i!'et.a dos ministros! ~~-- ni nda um 
aymptoma contl'ist:.dor,fpoi•rovola u 1n exal tado 
ospirit:J pal'tidario, que ;ó te.u ptoduzilo re
sult .. "\dos n.ocivoi~ o.ca.l·: .1tando :w üOllfUsÜCS e 
ulllbu>·<liM que •levem ennr;;-onha t• o parla
m enLo. 

à ttandei, .& 'lnhoros, o quo està om dcbo.Lc ó o 
rsqucrimonto do nobro deput.o.do p or Minas, 
pedi lldO a supara çilo de um nttigo addttil'o do 
ot· gMnento, p:wa que voltar.do à comalisslo 1'0· 
spcctiva, emitia estt. sobre dlo o seu pa.r ecer . 
O fi:n do requerilll•:n t, é obvio. 

Procura, em prillleiro Jogar, apress:t.r a pn-;
sagem do o•· ça rf1Clll~ , dando aio, detn1is, a que 
acerc~ do addiLivo im ~u5uado se 1 wante a 
mais lnrga e escl:n ocida di.enssão. E a prova 
de que G&n ài.:lcussilo ó n !'!eesMria, e.;tá ~a 
controversi> que o sionples requ:rimento tem 
suscitado. . 

Si ha duvidas no cspit•ito dos nobres deputa
dos, si ba di v "gene ias quauto à uti lidàde e 
constitueionalida1e da medida, a logica mais. 
comeainha acousolh~ que s 3ja el lo. de novo 
submeltid~ ~o estudo de um~ cammi$s!ld, que 
cx:wtiu1ndo-" can"atJonl<!m~nt.e, habilito n c:t
mar~ :. votal-a com perfeita aog u nn ça e isen
ção. Como cbmais, portan~. contra a sapm·açilo 
do additivt·~ Sede coborontos vot an <lo a ftw or elo 
requerimento. (Apoiadd• . ) 
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Mas o qu~ absolutamente não .-posso eompre- \ Não ! Quando o go\·srno commet~esse u~ 
hender, Sl'. presidente, é o procedimento da. erro, ~eria d~ sul\ parte um acto de Virtude CJ

minoria conservadora nesta questâo. \ vica o de pMriotismo querer emendai' o aen 
Pois ella que ~ombateu com todas as suos prüccdimanLo, invocand" o cone urso da eamara. 

energias o additivo, que tentou demonstrar a (Apoiados; muito bem.; ~partes.) . · 
precipitação com que elle foi aprc>entado, .que De rs>to, o gabinete ja ·teve um voto solem
se manifestou altame~te con :ra a suA a~opt~<;ão. ne de confiança acerca do assumpto sobre que 
ta.=d~-o d~ o.rbttrnr1o, do illogal ~ no.o sel do ? impugnais, o qual foi um verdadeiro bi&l de 
que ma1s, e <Jue vem agora ~ppor-se a que mdemntdade, qu~ approvou o_ seu ucto, lega
novo~ estudos se façam a resperto, pru-a reco-. lisando-o no caso de te~ havido mfracçào. 
nhocer talvez a proce.Jencia das razões que o Do mesmo modo que e licito ao indivi<lno 
impugnaram?! ..• E' interessante que se vo~e recQar em qualquer occasião, ná sua vida par
contra o adiamento daquillo que não se que:ra ticular, attentas as circumstancia•, tambern 
a.ct;nt:;~.r de modo ulgum. (Cruz-am-se var;os ca.be _ao governo o direito- de reconsiderar as 
apartes.) suas resoluções, deade que -melllOr as examina 

Ab! QQereis eimplesmente de~rubar o minis- e pondera. 
tério ! ... A' fá? Sr. pr':"idente, que me so_: l\fQi\as vezes á curvat ura espinhal corres
prc~de e ent:r't.ece ou V H" s melhante c~nfissao p)nde uma elevação do e ;pirita, não havendo 
pa.rttndo dos 1abws de. ou; pen.•~dor tão ülustre rler.ae alg-um. e antes nobrezo. n~\quelle <):tte, 
oo"!'o o nobre d_eputado .. Eutao esta cairla~a pensando RoJe de urn :nodo, corrJje amanhã a 
eletta pelo _voto hvre do pMz, que nell~ àe[lOSt- sua. opiniiio, por ~ttender ás' conclições e me
~ava as mau levantadll s, esperanças, so tem por lhor compenetrar-se do assumpto. (Apoiados.) 
firo empenha.r 03 seus ta.entos, empregar os seus . . 
recurs, s e esg-otar 0 seu. tempo em substituir O Sn. Lo~RENÇO DE .1\LBU_?UERQOE (m•mstro 
0 ~eswal do• mini.sterios?! .. Não, Sr. presi- dõ a$trangc1l"os) :-E nos no.o t'OCunmos. 
dente. O Sa. AFFON.;o CELSO JuNJoa:-Sem duvida. 

E' preciso mais que nunca nos conven- Estou apen~s at·gtimentando com a hypotÍl•Js~ 
cermos de que ~cima do~ intereose~ momen- de haver o go'l"~l'UO recuado,qu~uõo é certo qac 
taneoa dos partidos, das personahdad<;s dos elle cons~rva integralm"nte o seu pensarnemo 
chefes de fucçiles e d~; nmbiyües do poder, ha de acc<:mlo com a maioria que ha de s11stental-o 
algum~ oousa mais elevada qu•' reclama a nos~a a despeito de quaesquer enredos c conspiraçõe;. 
atto.oção, que exige os aossns esforços-o bem (Apoiados e apartes.) 
da. patria eom"':um. {'lft<ito bem;. muito. be>~.) Não sou, Sr. pt•esidente,~migo de rataliaçõeS 

, Quando o pa!Z a.tr••essa m;ua"r'•·•. penp-ozt•- pe\soaAs; nlb costumo em,•rcgal' o aliás jllstis
suna, q':ando do mod.o mau;. s.L..:.~mfieattV'O ~e simo ttireito de r~pt•esn.lia; mas entristeça-m ~ , 
pt•onuncta~ o~ r.;clamos da. opmtao, appelhnd' maa sinto se arl'ofecerem os meus enthusinsmos 
par~ o patr1o~JSroo das c~maras, afim do s~rem patrioticos, quando vejo, a todo n in-tante, ir
V?tadJ>:s _med1das energ>cs.s o urg<Jntcs, n!lo rOO!'"-rom-sa mutuamente insultos e c~brirem-se 
tom d1rc~to ~"nobres d~plltt>.los.d~ de~~an<· quG da .. b:tldõe<, aquelles que se congregam pam 
só Lrabalaam para dernbar o llllll!Steno que so um mesmo int•tito e que, acima de tudo, 
acha no poder• · devem zelar " solida~iedade dá dignidade com-

O Sl\. MAC·DOwlCLT~-Derrubar o additivo. umm. (Apoiarlas.\ . . 
Pl!ra n~s conser?adlr•e o ministerio actual e Nilo levanto, por i>so, as mvectLVas que 
ig11al a quaL1uer oull"O liberal. (Apoi<~dos d" foram aqui hnj:l la.açadns sobre a maioria. 
tip[wsiçrio.) Vou:>:-Pot· quo.m ~ (Cru::arrv-se apartes.) 

O Sa. AFFONSO CELSO lo:uon:- Pob bem. o S!t. Al'FONSO CEt.so Jur;toa:-Todas ::.s 
Nost ..! CJLBO o pr:a.pel unlco Uos que q~orem dor- (1uvi .. t·~.<:<; nã.o a.s qll)L·o

1 
porém, nr')m le\·a.ntar 

rib~r o 'cdditivo ó vot~r polo raquort.manto re- nam 1·opetir. Declaro apona.• ainda uml\ "oz 
lat!vo & ~ua separação, porr1uo asstm eonse- peranto a enma.ra o. o_ pai~ que os la maiori~ ~uo 
gm~ aduLl-o pelo menos_. j:i derrubo11 um m~m;teno, que se. man•fe~ta 

E este o vosso pr~~odunonto lo:oico, cuhe- sempre c~ 1n a m<>.lor mdependencta.,_ ~ont':"-
rentc e na.tural. (Apo tados.) riando atij, não raro, a vontade mm<sterm.l 

O governo manif"stou-se claramente.... (apoiarlos), continüs. a apoi3.;r firmemente ~ 
o Sn. MAc:-DowELT.:- Quer illudir ·a lega- gabinete, p·,rque estâ. ?<'nvenctd~ de ~ue ell> so 

li1hde; (H a mr.titos' ot>tros apm·tes.) procura prestar servrços_ \ar;•ado•) c h'-de 
apoiai-o. não obstante as lnJUrla$, as explosoas 

o. SR. AFFONSO, C!!:LSO JUNIOR:- o governo do amor proprio, "' previsõ_cs dos ca.ss:mdras 
recua ! · • • politicos que semeiam looatos 1nteressewJS para 

Dizendo isto entendem os nobres deput~doo abalar um ministerio o qual, repito, acila-se 
que sobre terem lrr.JI?.ado nn ~f\binete uma solidamente seguro, Porque se a.poia nà v?n
grave affronta, produztr~m um argumento de tqde leal de nnnterosos ~migos! ( .'lfu;ttos 
peso. . . . apoicütos; muito bem, muito bem. O orador 

MM que pob tica e esL>L, senhores ~ Qu-. 4 felicitado.) 
metat•hysiea perig-o•a, que romantie;no rarla- . 
menhr e o que seguis, qaando proclamau que OSr.Ruy Barbos:;to dtz quê o nob:e 
0 gov rno que rectía um passo tem pr~\ice.do ~epu~ado que o preced.en na tr1buna. teve ruao 
nm atténtado, concorrendo IJara o pt'(}prto des- refet·mdo-sJ ao nosso a~razo de 'nab1tos par!a
pre~tigio? (Apoiados; 1>1uito b6m.) menl9.res, e o debate . e symptoma express~vo 

v. Iv.~'i4 
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<lesse atraso. Não s& mauifest:J., porém, elle nos 
quo impugnam o od•iilivo. 

,\s proporções que l:m s •sumido est~ deb .. te, 
,Jornonstram duas C:)usns: qae o gove::no orra 
~inda um~· \""ez fa.zentlo adiv.r o aclditiro em vez 
.lo fazel-o rejeitar. O intcr.•·sse do g-overno era 
suseit tr um debate amplo sul.> r e a m~tt.ri~ c •n
slitud onal, um:. m dida d•finiti vo. por poo·tc 
cb co mar<\, sem retardar :J. p.>ss;>gem do orç~-
meniO. . 

A u~n npartc do S1•. ministt·o de estraug;dt·os, 
respoad~ o ora.dor que não er« e~ tt> :. primail·a 
\ 'Ct que S. Ex. o acoll!l ~lha.va de reunir-se no• 
31vers:>:ios, suppond > qu9 o orador e seus ami
gos só tem em 'I"Hta derrubar o governo . Si o 
fizessem, el:erceti;uu .um di:·cito de que S. g :'\:. 
jé. uzou derrubando um minisLorio liberal, mas 
fiqu' certo o nobr-) ·minislro de que não com
metterão a imprudencia de renovar questõas 
vencidas. · 

A posição do orador c seus amigos é m~it:> 
ao pertO r :>.n le l'rSOO das ojU 'StÕCS pe~<O&CS, T1':l• 
t.a de questões de direito cousti~ucional, estão 
abracado' cum a lei e ns ditilcLilJade3 for to ,, 

· crea.dos por aqudles que a vi ob ram. l'i:i~ é 
somente a_falta do h obitos parbmP.n~res que 
lamenta, é o chãos das i~êas nas noçM' 
políticas o nos senLim~ntos. Quem ''Stli. com 3 
constituição; o.; dcpul<Mks qus · reprovam o 
acto do govo~no, ou o J!OVerno que suspendeu n 
lei~ 

As difficuli 1des prvvie•·aru do arbi:rio o de 
quem o praticou. . . 

Não se trr.ta de um~ mcdl!la fio~>nretra. ma.• 
de um erro do govot·no que leria. fei to muito 
melhor om reconh col-o diante do p1rl:l ncnto 
se:n que a su~ autol'i•ladc di.u inuiss' em n:~d '· 
O po·imeiro ecro d" govera,·, fui ter viola.do acon · 
stitui~.üo. c o segun~o ter querido desfa1.er :1 

. violação Jbgrante· quo conuuottea·a. . 
O orador c sens amigos pela linguagem dos 

d~f !n~oras do governo s~o con.: tr"-ngidoa v. ex .. 
plic~r o voto ~ue vão d<>r. Di.<se o :oo"a·o rosi

. dente do oonselho qu ~ o p•esidente d' Pernam
buco recl m:>.v:> urgentemente :>. sus;>en<il.,do 
~e to incon··ti tucioMl da as-emblea provincial. 

1\lH!, si assim foi, o prcsidentr, <le .. ·i(l. ter r e
cusado S~>ncçlío D. lei, ou não de. vi~. dando a 
s1ncçii.o, continu:~r ~ anor :cer a confian~a do 
governo. 

Dada, porem, 3 5.:\ncção,e continu~udo o pra
siden te a. m ·rceor confiança, nrio r.)s tnva ao 
gMerno outro r ·curso sea1ão vi~ ao p~rlamcnto 
p~oiir que e:s:erces~e a sua pre:oga.ti>'a constitu
ciona.l. 

O juiz da constiluci,nalidado de uma lei pro
vincial é o poder legislativo c nílo o exeruti"o. 
O l' ' rbm · nt~ únda nà'o d~liberou sobre o as· 
sumpto, como-dizem os nobres deputados, por
que o vot) que deu ao gvveruo Cvi de confiança 
política, extr,,nbo á dis~nssã? do ponto coasti-
tucion:tl. . 

Um voto d" confiança não püd.e ~esolver ques
tões de<ta ordem . 

O governo devb pois respond~r M eomn\ercio 
de Pernambuco : "o. lei cata sanceiooa~ ' • a 
pnrogativa de suspondel-a perLMcn <lO .pllr· 
lam•nto, 'I'OU submctt,Jr- l hc n quo~t~o o o p~r
Jamento provídcncha·.i, ~ r.,t foi o quo •c clon 

na Parahyb:. anto uma circumst~ncia identica ; 
o pre-ident~ :tppollou para. o parlan\onto, unico 
juiz no. qucstlío. 

A prova de quo n1o se tra i:\ de um assumplo 
finn llc-J iro, mos do encobrir o erro do governo 
c·ma oattro er•·o. ttmn. inconstitucionalidade com 
outr;." inconsLitu~i, ,n J ida.l··. ó eyid~nte, irro
fmgnval. ilash :o.tte n:ler á :,ucces<iio dus Í!\ct~s 
qne sG têm proouzido desde o acto d ' gol' ·rno . · 

A p rincipio pro~ •z-s; um i:nposto do 10 .o;. 
ad iiciou11e• s 'b1·e "" ta:<,. de importa çiio c o 
nobr.J president<>. do cono lho dccl:<ron li camara 
que e<sos iO ",', sariam aeereseontados as tu:•s 
ji estal>elecidos. 

Era esse o I) "'J1Sa meutu lh S'O\'eruo., poréJ:u 
m~i:; t'-:o.dc~ Uefensorea oftieia.,s e officios.,g ex ... 
plicarnm qae a nova tax.o. scrio. cobra,do. na 
p~ •porção das ont:as, de sorl ·~ que o augm ·nto · 
e ra muito pequon) c o seu producto de pouco 
111ais de 1. 000:~-:lOO. · 

A o, posiçi\J do oradoa· porlullLO firma-se na 
inconstatltcio:lalidade do acto do gov rno. Si 
o A c to Ar!diciona.l não é su ci1nte pora conter 
ns sss~mbléas provi nciac>, "" meo:lidas propos

. t."tS pelo ~overno muito men·>S o s ' rão. Porque 
moti\',> n5o são suspensos a.s leis de orçamento 
d·• cu\rns pcovinc i:J.s qúe c 'ntêm o me, mo 
vício de inconstitucion lida4e da de Pcrnam
IJuc<> 1 As cirr.umstancias a.iio id ·ntic~. 

O ornd r. porL~nt< > é contra o xdli tivo, porque 
GIIe procu~a leúti rnn~ un1 acto inconstitucional 
do I;'Ov"rn '·porque não snlisf•z o qu• pretende 
sl\.tisfaz·\rT a~ Íl'•mquc"i\8 prm.;ncia.es; porqne 
vem crear no pa.iz u. cP.ntrn.lis ' çio fina:oceira., a 
mais dote tavel e o. m~i• mortifera d e to.Jas. 

E' prcci<O qu~ o g-over no se convença de .que 
o •au I'Ordtdeiroapoio ó a aularid~dedac , mara 
dos d p uta<los, a aut.ori<l.~do qu1l Y:l.1.l s13c.do eon
st,mteononlo post.a em risco por essa sue e~são 
dJ ncto3 irreO•ctido~ . 

Collocan lo· se ne.sa lorr.,no, cs ropre<cnt.an
LP.~ da. n:~.çUo c~Lilo 1\CÍtua das o.ccu!S·tções c dn:s 
ot1onso. ~ de toda a o •pe~ie : o paiz verá que elles 
firmam n qur.slão 110 t ·ra·eno constitucional. O 
orador fui educ:•do na cscot \da disciplin:o. do 
par lido, mas d:> di-sciplina inLOlli!_:' ~nto. di
rigi<la pelos princípios por que t~m comba
tido. 

O or 'dor c B)US ~migo•· não silo demolidores 
~e ministerios, desejam 3 nuia pros:>cra du
ração ao do nobr~ pro•id ·n lo do con•·:lho. o1u 
S. E:< .. n:io o< pódo colloco.r entro o sou a:fecto 
o . o seu dever, . entro o cornçiio e :!. con
sciencia. 

Pesoollmente nlo nu~ro para coon S. Ex. s•não 
o sentirnonto da maior estima. Politic:tmente 
c1>mo matalótes desta n:>.vcgaç~o liberal cor en
tr~ os paa•ceis da oppoRição e a · a ;ruas mort~· do 
governo, matalótes qu~ sõ podem ao c>.pitão 1idcli
da.rle no rol~iro~ nfio poàernm deixa~ de aeom 
~anh •• a. reeep,,ão fes tival do nobre pr.,.idente 
do conselho 'I "~ vinht :a.nnunr iar a te~r-t das 
reforma• c desfr~ldava. aos ,·entos d~s ref,·op:as 
parhmeutares a bandeil·a gbrio6~ d<>S idéa.• 
lib~r:l. •6 . 

~!as por iss~ mesmo ó qu-~ pode:n MS homens 
IJUe di ri {Om o Í >!\rtido lilnr >I a oba.~ i ·ncia á 
lei c á constilni~~o. O ditt de hoJe ti "pheauoro 
o o pnrtitlo nro.n comb1to pnr um oo rli,. , 
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Si os dcpu~ndos lii.~m·a.fJ;3 yolt:lt"·~m n.o.:. seu-s 
lar.~s abraçado< ú lei tt·iun,phante, ao aclo 
addicional, o partido hr~ rd:>rtlrruado c ;·econ
')Uista<lo os seus dircitQS á govornaç1io do 
paiz, 

O o1·ado~· e s~us :l.migos, p<n•ta.nto~ Vfll:"lttl pelo 
n~iarncnto porque vot~:n pcb morte do addi
t1Vo. 

0 Sn. MARTOI FnA:o>CBCO FILHO desisto da 
pala'i'ra para votar-so. 

O SR. lLnEFoxsJ n~ AlUiiJO (pela o;·dem) 
r.)que~· o e:1corl'~U1ento da cliscus"\o. 

Posto a vot.ns o l'.)queJ•iment-:J C npp:·ova.d!'), c 
em SCJllida ó a.ppl·O\'tttlo o rJ:iuêrirnento do 
Sr. I< na cio l\Iarlin.•, 

São lidas, apoi:1das o postas em disc:us=iio as 
seguintes emendas: 

Additivo ao orçctmenco de; re~e·ta 

Fica. o qove1·no aut!:lúzado a conc<3det· a 
William Fox c outt·os ou :i comp!lnhin por· 
a~uelle oql'anizod~ pat•a o estabeiocimcnto de 
uma f~b1·ica. d' fiaçrt:o o csta.mpari;1., c!u a co
mat·ca de lLú, proviucía do S. Paulo, os se
guintes favores: 

i. • DurJnte 20 annos será lirre a imi'ortaçã~ 
do moehinas e seus a.ccessorios pat·a a fabrica <le 
es tãr.uparia., fl.lçào, c ~c. ; 

2. o Dumnte 20 :mnos as drogas, mat~r;(!.s 
oleosas, farin.'lcoas, gommas, c:J.sc.as, lenhas e 
r<1iz 'S1 matcl'iM d~ tingir, pagat•.1o soment ·~ 
como dircitors. fisctl.Cs da importação na razão 
rlc i O "I o •JIJ;·e u wstu da h ctura rlevidamento 
I oga.lis:tdn ; 

:3. o Durante 20 :tllllOS "fab;·ic' ser a iscn l:L 
tle. qu:1.Lq_ner ta.xa nova, além d:~.:s qu ; u.c~ual
meuto pag:1.m as fabricJS em geral. 

Sah d"" scss<ícs, H do Sct~rnbro elo 1882.
Laopoldo de Bul!,,<es .-.1!f'cmso Celso J ;mior. 
-ViawJta Va;. 

Aààitioo 

;\rt. A cuiuli~.cr:o lL~ a.pre;nnbça.l') di.! ti .. 
Lulos ou c:not~• do hn.l>ilitaçi'lo scientiiic~" quo 
estão Slljcitos os ongcnheiPos civis pelo dcct·~lo 
11. :lO'Ji de \J r!o Outnuro da i830, afunde pú
doro,n e:te;·cor empra ;os on com missão de no
meaç-.ão do .so'~·crnot uao se rdcl'C aos cn.:;enhci
ros actuacs que 1 c.Jm r.incnmentos officD\cs, di
plomas d, irt>LÜnlos ou de nut!·o; c•ta.be.cci
menws pt•ofiasionaes de engonnaria, pt•o•·a.rem 
havt:l~ iu:specciom.Wo, dlrigid;1 ou executado po:· 
mais de 10 annos obt•as public.•s de maior im
po~tancia, nos termos da. circular de 5 de Abril 
de 1881. 

Sala das sessões. de Julho de 1882.-Jio
l'eira àe Ba>"Tos .-11! atta ~[achado. 

Cópi.,c-Ci>·culm· a que se >·e[e>·e a er,.en:la 

Minislcrio dos negocias da agricultu7a.
Circular .-Rio de J>~.neiro, 5 de Abril d~ 1881. 

Ulm. e Exm. Se.-Tendo de JlTO[iór ao poder 
legislativo a. modificação da lei n. 3001, de 9 
de Outubro ultimo, no sen~ído de serem reinte-

g;.•a.<lo~ crn. s ~ue empregos ai füt• poss!.vcl, c em 
todo o caso r ·ad:niLtidos nos serviços profissio
nacs.. do EstadoT os en.:;enhciL·os yue pOl' falti.l 
de tttulo de hn.bilits.ç:"io scicntiíica foram rli"
pen~adua, c hem assim pode!'l~m ser nom~~os 
pa1·.u. os rofo-ridos. s:c.l·Yi!;.<H aqc.eHes: que indr2-
peudente de tiLulos prova;•em com attestados o 
d1plomn.s d' instituto< ou elo outros cstab:Jüci
múntos profLssiona.es d~ engenhn.ri:t terem in
S;>eccíon:,do, dirigido ou exocubdo por nl!lis: de 
10 a unos ·obt•as poblicas de nuüor import:mcia. 
sirva·se V. E::c de t·~mellct·-mo Colll '' 11ossivel 
br~vidade :\relação do~ cng ~nheirus,condttc.tor\!'s 
e tL{rt•ImcnsortB que, e."f: ui da citaria lciT d :i:s.a
;·am os s~us en1prcgos, afim de se completal'etn 
a..; inform.flções a:tistentes nast~ ministm·io, 
qt1e: tncs fullccionat•ios tenham sido de nome~· 
çã.o e demissão do gov:--:rno; quer dos cng-<.mhei
J'ns ch·.!l'es rl~ estradas d·~ fa'"''O, ou elo ontro ~ 
c~e~~s de repartições subordinadas ao mesmo 
IDLillSlCt:IO. . 

Deu,, guarde "· V. Es .-][ anoet Btom•que 
rio j[accrla. - S!'. pt·esidento da provincia 
de ... 

Fica u govorno ~~uto:izfulo. a vende1-, con1 as 
fm·malidai.l.cs lcg(I.CS, ns ~cr.r,ts .na.cionaês~ <bnn ... 
tninadas d;\ Trindade, no municipb do Potto do 
Pe.lra, provincia das Jl!n:;oas. 

Sala das wssiJ,!s em il rle Setembro de ISS·~. 
-Ribeiro de }.f ene:;cs.-l'heophi!o. 

Ao o.rt. 13, qu~ isenb do imposto prcd!nl os 
estabelecimentos de instmccão, accrcsceute-sc: 
e o prodio onde está alojaria a biuliothcc:>. llu
min~usc.-S. R.-Pautl>tO de So,.::a. 

Arldirivo 

F'ie.:u:n as cama.ra.e munlclpa.es autoriz~d~s 
para. concederem cD.l"C·.ts d.e n~taro.liza~ãa.
EscrCl!JllOtle Tcmnay. 

A discussão fica adiad~ peb hora. 
Vem a m~s.\ a scgl1inte cleclo.:oação do \'OtO 
R~queioo que se insit•Jo n.n acla a seguinte 

dccln.rnçii.o : 
Dc•i•ti du palaw" sobre o projncto do ['ro

lrmgnmcnto <lo. estrada <le ferro de lhturité, 
na scss:to de 6 cot·rcate, parJ. ~et· cnc1rr.}da a 
discnssrio c votado o pt'oje~to,_ casa hoa\""ossc 
nual.~.i"O. 

Sula d~s sossõo•, i1 do Sala;ulJI'O tlc i8S2.
J[e(~n. 

V~i :J. imrwimil~ .1. seguiute 

lledacçc<o do projecto ». ií3 do i882 

A asse:ubléa geral resolve : 
Art. 1. o E • o ;o ver ao :~.utol'izado a cone e<i!r 

a Jose A.gos~inho BarOOs:~., agcnlc do 2:t. clas.~c 
com cx.ot-cicio n-3. ast~ção d~ Casc.ad ura., na. 
estrada do forro D. Pedro H. um anno de 
licença, com o respectko orlenado, para 
tramr de sua sac;de onde lhe convie:·. 

Art. 2, • Hevogarn-se as disposições Gm con
trario. 

Sala das commissõ;s em H de Setembro 
de 1882,-.4./fonso Ce!so Junio1'.-Generaso 
Jlct>'qt~es.-Leopoldo de Bu!Mes. 
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O Srr. Pall5mzxrs dá a seg11inte or«bm do 
d ia pt>rn 12 do Setembro d~ 1882: 

:1• discussão ilo projocto n. :1.53 A, vindo do 
senado, r elativo ao arra.umen to dos morros do 
Castello e Santo Antonio. 

Z. dis~ussão do projee. to n. i 88 Je i882, c r-o
dito ao miniaterio do imperio para pa;;amento 
a D. Maria Purciuo. Pinto. 

Continuação da. primeiru discllsslo do projecto 
n. ô5 de i879, r •lativo ao commercio e tran:~
porte interprovincia.l de eacravos. 

2• parte (cts 2 horas ou ames) 

Conticuáção da terceira diseusglío da recoitn 
geral do imperio. 

As materia.s d esignadas para 11 2• parte da. 
o"rdein do dia 6 de Setembro corrente . · 

Lsvan,a-se· a sess:to sl.s 4 3i4 horas da tardo. 

AOÚ 0 .\ 57& S&SSÃO IDI 12 DB Slrrl!YBRO Dll 1882 

P,·s$idonoia du Sr. L ima Duart~ 

SUllll.\.iUO.- E<rtOIE>,'Tt.- Rcqaorlmeolos do3 Srs . AI· 
var.J Cnmitlh3, .Ü :llcl~h. N,:,gueira, noJOiflhtJ DauL u, 
L'Jure;,ço cb Albu.pluri (UO (mlni~lro ,,M 03Lrangciros) , 
Ou -do de ~nindé, Uty.;se; Vh.~.!/losê l!a.ri3•no .>Ruy 
Jbrbo~;..-P. Uill\A PA!tTII D.\. Oll ~Elil 0 0 In:,\.-:\il í\h; rlt~• 

siío do projeeLo n. i SJ. A, rcla'.iro 10 3.rr:u:tmonLo 1 10~ 
lltOC!Oi d O C:ItitcJio c Sa:al o A ~tor.io.-:liseurs;? do Sr. 
Detern. da Mellt-1<!1. -Di~casdo do projocto u. -tlã ~o bro 

'tl';l.l :spur~o inler{Jf0\'i1Jei al de O;iCravJ~.-Dtsellrsos .J o 
Sr~ ,\H~nio Pinto o MoLOa .- StGVNDA u.r.Tt: o~ ~no11~ 
tY.I ~u .. -C1ntinuaçi.o d:t 3'1 dt;ccs,;io d~ roeciL:~. gor:tl do 
irupcrio. ·-DioiQIH$Oj do" s~. Duquo·Es ~r:ula. 'feixe ii';L 
\'beo:u.l~ de Pa rJ.:J :\~>~.:'1. (:nf tll~t;o :1 ~ b.tt~~nd~) , Aalluo 
Pann:l o Jo.tqu.im. ,Tarn.rc;.-OrJom do dia para U Uo 
SeLO 'Ilbro do u~. 

A's :li horas, feita a challlala. a.eham-se 
presentes os Srõ- Lima Duart9, Mtl.lta l\fachálo, 
Ribúro de M'n•ze,, Basson, Vieira de Andrade. 
.T. Penido, Silvu :Maia·, Theophilo, Carn eiro <la 
Rocha, Esrinl ola. Manoel Cllrlos, lg nacio 
Mart-ins, Montandon, Ulhóa. Cintra , .Atmeida 
Oliveira, Adriano P imentel, Ribas, Jnve11cio 
Alves, R~so Barros, Lacerda Wel'lleck, Alvaro 
Caminh a , Alcoforado, P rado Pimentel, M11rtim 
Francisco, Olympio Valladão, Gon~.alves -de 
Carvalho, Moreira de Barros, Augusto Flenry, 

· Cantão,.Barão da Leopoldina, Rodriguas Jnnior. 
Sinvnl, Ildefon.so de Ar:mjo, Gominia.no, Abe
lardo d e Brito, Barão do Canindâ, Almeida No
gu~ira, B ~zorra d~ Menezes. Antonio de Si
queira., Cruz Gouvêa, Souza Queiroz Filho. 
Affonso Celso Junior, Ratisbolla., Carneiro d>J 
Cunha, ~eretti; Barão do GnBhy, Carvalho Ro
zende, Va:r. d~ Mello, Soares e Cam11.rgo. 

Comparecem, depois da chamada, os Srs. 
Barão da. Vills. da Barra. , An tonio P in to, · Hen
r ique Mat·ques, Son?A Leão, Roiriguos tima. 
JQ'sli Pontpen, Tarquinio de Sonza, Fernandes 

de Oliveira, Almeida Pereira, Barão d~ Ara
çag-y, Es eragnolle TauWJ.y, Barão ~e Auadia, 
Ferre ra do Moura., Lourenço de Albu~uerque 
e Frs.nklim Doria. 

Ao meio dia, achando-se presentes 65 Srs. de
putados, o Sr . pr esidente abt•a a seSS>"'io. 

Compar.,ccm depois, _ ainch d~ntro d~ h_ora 
rc~imontal, os Srs. Mac>el , Cand•do de ~hvell'a, 
R<l:lolpho Da.ntM, Paula e Souza, Joaqmm Tavo.
r,·a, ltuy Barbosa. o Leopoldo Cunha. · 

Com;•arceem, fóra da hora. r :·gimeu tal, os 
Sre. Alvos de Araujo, Ulys~e• Vianna, Affonso 
p,,una, :\hnoel P ortelb, Araujo Pinho, Cruz, 
Andrade Fi"'lleira. Passos Miranda, José Ma
ri:mno, Cool~o Campos , P ompeu, F . Belisario, 
Ariotid<).B Spinola, Seraph ico, Francisco Sodré, 
t'elisb.., rto, Metton, Gonç;uvcs l•'erreira., Diana-, 
Paulino de Souza, · T. Henriqu•s, Gan.ero~o 
M.>rqnos, Ferrúra Vianna, Alfredo Chav.•s, 
Bulhoes, Duque-Estraila Teh:.eira, Felicio dos 
S&ntos, Amaro Bezerra., Contagam, Rodrigues 
Peixoto, Carlos Alfon.•o, Zama, Mo.rtim F.·.-n
ei>co Filho o Souza Carvalho . 

Faltam, com C.\usa p~rticipada, os Sro. Cas
tollo Brancã, Gomes de Castro, João CaetaJ?O, 
M;,c-llowe\1. Pereir& da. Silva, Salus tia.no e 
Bnrã • da Estnneia. 

Faltam, sem c~usa participada., os Srs. Costa 
Pinto, Prisco PM·aiso, Pereira Cabral, Silva 
Mufrn, Silviano Br ,.ndão e Vianna Va.z. · 

E' lid~, poeta em di<cuss!lo e a.pprov2da sem 
clnb>te ~ neta da seosão de H do Setembro de 
i882. 

O Sr. i 0 Szcl\:llTAlUO dá conta d_o seguinte 

EXPI!;OlliNTE 

Otlloios: 
Do ntiniaterio dos negocios do impe•·io, de 9 

de Solombro corrente, remettendo, em respost·•, 
1• cópia do otllcio em que o ·director da escola 
r olytochnic.'l. irtforma. sobN ·o requerimento, 
qu<> t.eompl\nholl o mesmo offieio, e ora devolve, 
dos empr;,gados da mencionada escola., p edindo 
augmento de vencimentos. -A quem fez a re
'luiaiçlo. 

DQ ministerio dos negocias da m11.rinh~. 
do O d~ Setembro corrente, d evolvendo, eom " 
informnçio esigid3, o r equerimento ·a~ Guilher
me do Sou r." Ma h\ e outros, amanuenses da. se· 
cretl\riiJ. do qu>rtel-mestre general, pedindo 
augtOonto Ld~ vencimentos - A quem fez" re-' 
quisiçlo. . · . 

Requerin\Gntos : 
De Ca.rlos Nunes de Ag-uiar e outro, pedindo 

concessão de privilegio por 30 a.nnos, p11-ra 
''•to.belocerem a navegação do rio S . . Franctsco, 
entre o. cidade do Joar.eiro, na. Baltia, e outros 
pon tos do. provincia de Mina.s Geraes ; aesim 
tambem privilegio por 70 annos para a con
st r~tcção de uma es trada de ferro que ligue as 
cabeceir<u do rio Preto, no valle do S. Fran
cisco, ás do rio do Somno, no va.Ue <lo Tuc~ntins 
o Aragua.ya.. -A' ·commisaão de comu1er cio, 
indus~ri:> c a.rtea. · 

DJ D. M .. ria Luiza. Pacheco Barbosa, pedindo 
relrJ,•açiio dt. preócripçlo <>m que incorreu, 
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afim de pode~ perceber o meio soldo a quo tem 
dil·úto, d"sdc 11) do llh••ço .ic 1852 a 2\1 da 
Outubro de 1S81.- A' commiesão de f:.zenda.. 

Da dirBctori a d" AssocUI.ção Cowm~rci~l do 
Rio d' Janeiro, remettendo o. rcpresento.ção que 
contra o imposto de 10 •i• fa~ a directorb da. 
Á55oci:u;ão Commerci~l de S~ntos. - A's com ... 
miasões de o•·çamento e fa~enda. 

E' app1·ovada. sem d~bate a redacção do 
projecto n. 173, de 1882. 

Vão a imprimir os s•guintes 

Projectos 

N. 225-1.882 

A eommissiio d ~ fazenda e:s;aminou a petição 
Gm que a companhia do Beb2ribe requ-,,. dis~ 
pens~ dos direitos_ o Ollus a que está sujeita, 
em Vlt'l":do das le1s geraes p~r~ os objed•_ o 
necessa~10s aa melhora-mento do Sérviço do 
ab~stec1mento d'agua i capit1l da provi1lcia 
de P ar_n~mbuco ; e, consider=do que trata-se 
de fac!lrtar a e:>:ecução d3 obras de incontcs
tavel utilidade publica ; tendo entrado no calcu
lo tJ:' companhia a. isenção dos direitos agora. 
ped1da, segundo v e-se da cla.uau!.. 26• da inno· 
v;<ção do seu cont~ato. cal~br&ào oom a preoiden
cla ~quella prevl!'cm, e de po.rece~ 'lue seja 
deferrda a sua pet1çãn adaptando-se o segninte 
pro,:ecto : 

A asscmbl<ia geral legislativa tesolve : 
. A:·t. L• Ficam is_antos do pngamento dos 

dtrel~s fis?aes os ?bJectos que a companhia do 
Beher1be tlver de tmportar destin3doa "'"obras 
d~ ahstecimento d'ag-n-t a capital da província 

· de PernarnbucG. 
A_rt. 2. • Revogam-se "" disposições em coa• 

tt·arro, - • 
PRço da camara dos deputados, 9 de Setembro 

de 1882. - Prado Pimentel.- Abelardo de 
Brito.-V. de Mello. 

~ projecto n. 224, de 1882 da commissão de 
mstrucç~o publica. que se ach\ no fim deste vo-
lurn o sob a tetra-C. · 

São lidos, postos em discu.ssão c app>·ovados 
~em de bate 05 segui utes 

Pa1·eceres 

N. 274.-188-Z 

Pl'etençrto da c amara- municipa-l da Villa V i
çosa e outros · 

A. eomihissão de comme~·cio, industria. e artes 
foram presentes as oeguintoo peti~õe< : 

1.~ Da camarJ. municipal da Villa Viçosa, na 
pt·ovillcia do Ceará, solicitando a consignação 
de uma verba no Jrçamento, ora em d~scussão, 
destinada á conatrucção de um re.mal de estrada 
de ferro, do. cid~de da. Granja ao logar Tulmrão, 
na serra. do lbiapaba ; 

2.• Da socied•de auxiliadora. da aJl'ricultura, 
em Pernambuco, representando sobro a.s via.s 
fe ••roas da mesma província, garantidas pelo 
Estado, a propondo diversos meios para um 
mais ef!icoz desenvolvimento das zonas beMli
cin.dll.s pelns aupram.enciona.das estradas ; 

3.• De Gados Candido Gomes, solicitando ga• 
rantia de_ juros de 6 •/• sobre o capital 
d~ 500:000$ em favot· d~ empreza que projecta 
organizar para a fundaç.ão de uma fazenda 
rnixta, na provincia do Pamná ; 

4. • De Gomes FreiN de Andrade, pedindo 
autorização para construir, m;;diante certoa 
favores o concessões, um canal!ent•·e a bahia. 
da Laguna e a lngõa dos Patos ; 

5. • De Lu i• Cesar do Amaral Gama e outro, 
solicitando privilegio por 60 annos, para a 
construcção, uso e goz.o de um·, esLrada. de ferro~ 
que pnrtindo da cidade de Therezina, vã ter
minar na de Oeiros, na provincia do Piauby, 
mediante ga.,·antia do juros de 6 •/o sobre o 
capit"l de 12.000:000$000 ; 

6.& De Holtzroeissi:;- & Comp., pedindo 
garantia de juros de 7 •/. sobre o capital maximo 
de 4.600:000$, afi,n de incm·pomrQm companhia 
pa,ra. a exploração das jaz!da~ carboD:iferas do 
Arrolo dos Pa~os, na prOYlDCl& do R1o Grande 
do Sul; 

7 .• De Francisco .1o~é doa Santos Cardozo e 
outro, wlicitando garantia do juro~ de 6 •/. por 
espaço de 30 annos, sobre o capital'de 500:000$, 
afim de estabelecerem. na pt'ovincia de Minas 
Geraes apparelhos rnecanieos para o preparo da 
la e manufactuL'a de tecidos dessa substaneia • 

A commisaiio não possuindo outras fontes, 
:J.!ém da.s ministradas pelos pe ticionarios, para 
conhecer das vantagens de !ues emprehendi· 
meu tos e poder assim interpor s•u juizo sob 
bases cettas e definidas, ó de parecer e requer 
que •eja ouvido o g-overno, remettendo-se-lhe 
os citados requerimentos e mais pa.peis que 
os instruem. 

Sah> das commisslles em ~ de Setembro 
de_ 1882.- Barao do Gtwhy.- FeUcío dos 
Sa-ntos. 

N. Z75.-1882 

Prelsnçc"lo do Dr. Caeta-no Joa~juim <1<: Sil"a 
Araujo 

A comulissão de fazenda, a quern foi presente 
a petição do Dr. Caetano Joaquim da Silva 
Araujo, requerendo qne a •nas tilha< mellores 
seja con•·-edido o monte-pio que devia cáb~r :1. 
sua mulher, D. Maria. Rita Correia de Mello 
da Silya Araujo, .iá fa!lecida, por t •r sido filha 
do c b.efe d~ esquadra reformado Antonio Feli:<: 
CorNia de Mello, tambem fallecirlo, ~.- de pa
recer que sobre tal pretenção seja. ouvido o 
governo. 

Paço da eama.ra dos de pulados, 4 de Setemb~o 
d~- 1882.- Prado Pi,J~etltel. -.4.belardo de 
Brito;- V. de ltfello. ___ .. 
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N• 276.-188"2 

za SESSÃO 

Prete>lçúo de Leopoldo Fcrnande.< dos Sa11tos 
Canahyba · 

A eommi.,ão de fazenda é de parecur que 
seja ou \'ido o gover no sobre n petição em que 
Leopoldo Fernanl·ls dos Santos Canthyba, 
2• escripturari:> da thesouraria de f •z• nda da 
proviucia l!<t Bahia, r lquer se lhe mande pagar 
o ordenado do seu emprego d•trante o tempo 
em que exerceu o log~r d • c<J!h ctor .L1. cidaJe 
de Lençóll , s~n.lo r ., levado da pr•:scrirçru> em 
que{ porventura, possa. ter ineo rido. 

P:>ço d:\ cama.ra. dos d~putndos, 9 de Se tembro 
de 1882.- l'>Ytio P ime>ttel. - Abclanlo ele 
Bl'ito. - V. de Mello . 

·N. 277.-1862 

2• s:r;sslo 

Prett~tçc7o dos accionistas d11. extincta com
j)anhia Tram-Road Paraguassú 

A coro.missllo de fár.endn â" de parecer que se 
ouç:>.o governo, sobra a petição em que os accio
n istas da extinela companhia denominado. 
:r,·am-Road " ,;apor do P<traguassu re.que1·em 
seja autori2ado o J:D.!hmo g-overno a conceder :.o 
capital, com que entráram para MJ. uella e:~:tinct a. 
companhia, garanti" de juros igual à que eatá 
sendo concedida a Bra:ilian Impe•·ial Centrllt 
Bahi" Rai ltoay Compa>ty. 

Paço da. camara dos deput:ulos, 9 <!e Setembro 
de 1882.- Prado Pimal'tel.- Abelm-do de 

j!J:JJP.-- V . de Yelto. ' 

N . . 278.-1882 

2a SESSÃO 

E strada de fe•·ro Eigando ~ capital de :Mato 
Grosso ao ·l it oraZ . 

A commissão de fu~enda é de parecer que so 
onça o governo s~bre o projecto apresentndo 
p2l~s Srs. deputados Gonçah·es de Carvalho e 
Augusto Fleury, autorizando o mesu::o governo 
a conceder di vortos f"voroa 1\ companh io. que ~e 
propur.er construi r um 1 v ia ferrea, e!ll prn
longamento a alguma d l $ j i existentes. rtes
t in ada a ligar a capital d!' província de ·Mato 
Grosso 110 litoral, e a estab elecer iwmigrafit.es 
nas t~rras que essa via f~rroa atr,w•ssar . 

Paço da cama.ra dos deputado;, 9 de Se
tembro de i882 .- Prado Pime.,tel.- Abc
Itirdo de Brito .- V. do Mello . 

~- 279.-i882 

2• eEss.<o 

R'estitajç/Zo aos cofres ln·o,in,;iaes elo AI a
ralthao 

A comrni:são de fa.zenda é de pareoer que S3 
ouça o governo 110bre o· pr ojecto apresentll.do 
j:r~lo Sra . deputll.dos Almeida e Olivei<a e outros 
revO~Ji lo a lei de Zi do Ago~to do 1830, e 

autorizando o meswo gcr.yerno :1 indr~mu.iza.~ o 
cofr' provincial do Maranhão da quantia. de 
-1Ô\l:4i 0$781, r esto de mai :r quan tia. q:.e íóra 
recolhida em deposito ao th · so~I'O nr.cional. 

Paço da ca•lial·a.do> d ~putados, 9 J.~ Setembro 
de 1882.- P>·ado Pimentel.- .4belardo de 
Brito .-V. de ,tr:etto . 

N. 280-1882 

2"- SESB:i.O 

Rdp•·escntaçüo de dioersos ncgociaMes do Rio 
de latle 1"0 con.tnt a s ~oterias 

A commi~,;;o d e fxz'nd:l. examinou attenta
mente a represen tação em que 1.2\15 nego
eiaate; da p.-aç~ do Rio de hncíro pedem a 
abolição dê todM ns loteri,.s. 

Diriginde-s e a lllftl. eamara illus tLwla como 
é a dos Srs. deputados, a commi>sãojulga pres· 
cindivel descrever os perniciosos etfeitos mo · 
rnes e et:onomieo8 do funesto jogo da loteria. 

E, embora lhes sit· ~a de attcnu:.n te o focto de 
ser o seu producto destin."lo a ob!'a rins ou "' 
ser~iços de reconheciàa u•ilídade pub iea, en
tende a coromiseã '• q ue tMs beneficios podorian. 
ser realizados p ol' onlr,,. meios men08 pr~>jn 
tliciacs :i moral e ao trabalho em suas vori•lS 
ratni!ic.açõ:>s. 

Assim a. commissão de fazend:< l ouva a iui
eintü•a Jcss.ês neg .ebntes, quo Gll\ nome do 
commercio em geral r~pr3sentarll.m con tr:Jo a 
conijervação desse jogo, cujos damnosos rcsul
lados estli.o lll\tito h nbilitados pl!'a a .!Uilàt_ar .. _ 

Tratando-se, entretan to, de em ~erVIÇO J" 
org ,mi.zado e com o qual contou o ~verno na 
confecção de sua proposta para a le1 do orça
mento, ti a commissão de parecer que seja. a 
representação en"~":iada ao m esmo governo afim 
de, n a océasião . opportunn, propor c.s modidas 
conduc~ntes _li satisfação desse reclamo da 
opiniao ii.ülilica. · 

Paço d:~o ~amara dos deputados, 9 de Se· 
teaibro de 1882.- Praclo Pimentel. - A/Je
lc;rdo de Brito-~V. de MeUo. 

Vão a imprimÍI' as seguintes 

REDACÇÕES 

Redacçao do projeeto n. ,f,t •I e :1882 
(Emend,l do s •na,;o) 

A a.ssembléa geral rerolve : 
Artigo •mico. O meio soldo que caLo a D. 

Francisca Por eira Go:nes e D. Victorina Pe
reira. de Campos, como !ilhas legitim::>.s do finndo 
córonGl Josoí dos Santos Per ·ira, lhes se;·à. abo
nado deade ~ d>~ta do decreto n. 26111, de 8 d, 
S'ltembro de 1S75; •·el evadas a• ci111 da pre
scripç lo em que tenham incorrido, e revogadas 
"" dísposic:ões em contrario. 

So.lDo das commiaaões crn 12 de Setembro d e 
i882.- Affonso Cetso Junior.- Leopolllo de 
Bulhões.-Generoso Marques . 

Reda:ção elo projecto n . 29 A de 1882 

Emenda~ fei ta; e app:·ovadas p ei.. camara 
dos dep utados :i proposta <lo g ol'erno ~1Jiiu1o ao 
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miuictcrio da mnrinhn. ~ra" verba - Obr:>•
do C:t•rci •io de i881- 82 um crcdit? cxt~aor
dina.rio do 30!J:O:l0$000. 

Acct•csccote-sc no loS"nr oompct · nte: 
A as 'embléa geral decreta : 
Art. L• (Como na p>opnstn..) 
Ar~ 2.0 (Su'Jstitutivo) Es1.0. dos·\cs;, <Gl"li. re~

liznda com :lS sobras da. r2cci1a ordin:~rin, e 
na. insufficiencia .dest.as por opet•(H:.-'Ões ele cr"
rlito qne o rninistt•o da fa1. }nda á t\U.t.orizndo n 
fazer. 

;\ rt. 3. • (Como na. prv"osta) .. 

Sala. das commis -·õe~ em 1~ de Scternhro d• 
t8S~ . ..;.A_Ifonsa Celso Junior: - L~opol!lo de 
Bulhões .- G6nc.ra:so 3t~~.r~H~S . 

Rerlac~i<o do projecto n. ii5 de i 882 

(Emeuda do senado~ 

A n.semblé~ g er.ü resolv-e: 
Att. Lo E• u ZO\'erno au~o['ian.do a ~posen~ar 

o contintlO cb. fn.euldada d ~ d;réito do R"c.i{;, , 
João Boptisb da Silvn Manguinho, no logar 
que occupa, com o ordenado qt~e lhe cum-
potir. . 

.Art. 2.° Fi ·nm rc\·ogo.das ae di st>o-siçõos em 
eontrarin. 

Sala das commissõ"" a1n J.2 de SetembrD à c 
1882.-Affonso CeLso Junior.- L eoJXItclo de 
B"LMJ:s .-Generoso M m·q"e$. 

O Sa. PnxstDEXTE :- Tom a p~ la.-ra o Sr. 
Alvaro Caminb:>. 

O Sr. Alvaro Cazninha· :-Sr. 
presidente, p edi a palavra para mandar á mesa, 
afim de terem o con<cllieute do5t•n o, depoi• de 
publicadas no jot•nol da caso., diver<as •·ep•·e
se.ntações IJ, Ue. recebi d!! sete mUllicfpios d.• 
m1nha provmc•a a resp3liO da c~nstrucção dll 
estrad~ de. fer•·o do At·ac" ty. 

Reserv •ndo eu ns o>noid)raçüos que tonho a 
fazer para occasião O)lporiUnll. llÍÍO pooso dcÍXM 
de, de_sdc já, chamnr a a.ttonção c! .. res;Jectiva 
comtn•ssiio, b •m como deala caruara, p.wa tae., 
r ept'\'..:s~utaçõa. a)S"uma"i dM qaé\es são de tna
nicipio:; insuspaitos como .Jaguaribe-mirim e 
R-acho do S<>n~ue, aos q unes, d•T~s,, o prolon
gamen~~ d ~ estrada de ferrJ da Baturité vai 
interessar mais · ~rticula~mente Elles se pro
nunciam, l>cm cornl O< ontros, do preferencia 
p•h e<trad:1. de ferro do Aracaty, pelos motivos 
cons~~utes d s allnd!d~s r ·pre•enlações. 

Ej:i ~u~ m~ v.cho na tribuna, Sr. ~··e•idente, 
Jle~o licença a V. E:<:. pru·a chamar a ~>ttenção 
do governo, especialmen~ do l1oo.rado mini>tro 
do imperio, para um f ,cto 'l.ue se acll'>a de dar 
na minha nroviÍlcia, e que e precursor do uma 
rcacÇ>to política. · 

A província d o Cearà, ljUe ult im:lfncnte ~7-0U 
do b~netico intlu:t> das administrações dos Srs. 
ministro> da. agcicultura e do im erio. ' ' iu. com 
sorprezn,qu 1 aa.ssembléa p:-:>villci&l, com" oan
çif.o do resp •cti,•o presi lente d" pNlY~ncia.,...en~ 
trou :t~ora. em um caminho ti~ansado, a.tten
l3o lo a.tó e.ontra a inamovibilid•de tio profes
sol':lrlo. 

E'_=im quo, nio p<><lendo o presidente .d~
tnlttl r profes;,o,·cs publicos, acaba de fazer com 
qM a assemb!éa votasse, de sorpreza. uma J.ei 
C:<:tinguindo um~ ea.deiro, e passando-a pna 
oulra comt~.rca. e)m o fim unieo d, rernover u.m 
vrofes,or d ' btim. contra o qu:.l sa tinham des
envolvido as irns de •neus ~dversarios por cawsa 
do ultimo pleito eloitor:il. ' 

Refiro-llie ao o e to oa assemblón. provincial 
do Ce~r:i, ~ne mn 3> di scas.q;tn votou um:t emMda. 
exLin';'uindo a Clld~ira de l:Lti m <la coruarM d , 
:':. Bernnrdo. e pa~s.1ndo-a para a comarca do 
Quix.ern.fno~im. · 

Por occa,-i:to das ultimas eleições para de
P utA.do ~nral, foi :-.meaç:,d.o o respec tivo llro
f!sso~.o Sr.Joaq~ Florhnn Doleg-a.d~ Perdigito 
consc_r~-~~r distincto <l~quoHa localidade, ond~ 
Lam tnunlta numel",1S<\. c infiu~ntc . rtue., si nio 
t·'1ffiOl 'e pnr-tc e ntí.o vota. .. ~c em fnvor de meu 
competidor, t~ria d.l perd •r su:. ca.deini. 

Nãn intimidaram aqnelbs am(laç~ M di·•no 
fllnccionMio.que contribuiu com o SCI! voto "'e o 
de Ho:'us pa.r 1ntos 11 a.migo; l':tt'3. o meu tritlmpbo. 

O Sa • .ttoontGü'BS Ju.-;ton dá. um aparte . 

O Sa. ALY AI\O C.OIINHA:-A vindictn não se· 
fez e~po<a<·; tendJ sido apresent·,do na assem
blé" provi nci:\\ um projecto restaarando a o:<
tincta cad•'ira de latim do co.u:wca do Quixe
ro,uobim, fui enxcrtad,_, em 3• dis ·us.<ão, uu1a 
em •nda,c, (;11\Ças ã ausencin d o dous depnt.~os 
con~ervarlores, po..58ou co1u ~ot•preza cstn en'l.~n
d,,, que e>:t.ingue "- cad«iro d:l latim de S. Ber
nr.rdo, paasando-4 !>=>"9. Quixeramobim . 

A imp1·em~ do. pro'lincin- 0 Pe:tro .I[ e a 
ConGtitt<içao, deede log-o levo.nlarnm-s e con tr a 
semelhaute :.elo, ~. appellando pal'n o r•·asi
dontG da. pro,rin ~iR. mo.nifes.aram a espe1•ança 
d ' ver n>to snnecionnda aqu~l!s. lei, que tinba 
sido, contn a l ·•gislaçi!o l'rovincial,promnlg-a.da 
s~mplcs•nentc por s.j uste de cont IS eluitoraes e 
P''rs.eguic;:õ-Js o. um diqno Íuncc.ion!lrio publico, 
pcm q ue em seme!hante acto equivale a uma 
demi..<S:Io, pela quasi impossi~ilidade que terá 
J.e mudar-se, com <ua ni1merosa fa milü, para o 
log.u· d J seu exilio. 

O pr~..idento tia provi ncia., o Sr . Barros Pi
ment :l,por&m, com sorpreza gerttl, c desm~n
tindo as pnc)dentes moderação c justi~a de 
seu< dous distinctos ut~tece.,;ores, q_ue não se
riam e«pntes de subsc,.wer a um t• l t•l.ano, 
s~nccionou ~ r •feri In lei, o ainda hoje no Ceará 
c duvidoso si aqu·•lle professor de latim eerá 
removido, com su:\ cadeira., psr.\ Qoix erl'.
mobim, si conti:Jaa.t•á. a c~oroer o magisterlo 
' ID S. B~rnardo v.to que p>los meios h g .• e s ex
tinga-s) sua eade:ra, ou qual s1rá o seu des
tino. 
Entr~tanLo o Íi\Cio não cleix» de te~ muita g •·a

v!datb, porqne attent~. t" '!pit::>, contra. a i namo-
vibilit!ndc. do professorado. . . 
. · Peb pr•me•rn -vez se v e remov1do, apen~s 
po•· suas idea.s e con•·icçõe·; politicM, cj.o umc. 
oomnrca P""- outra muito d is t:>nte, um profes
sor que·tem cumprido bem suas funcções , e 
1ue c ·ntava co m a. protecção da lei, a qual dis
põe que só por sentença _eondemnaloria. perderã 
:CUHl Cl'deira.. , 
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O Sa. Ro.oRr&m:s J!1NIOR dá um aparte. 
O Sa. At '1".\110 C.UI!XB.l : - Pretextou-.\e 

como razão de semela.hnte attentado a pouca 
·freq u .mcb d" 1\lumnos, quo era-m. em numero 
ie 4 ; entretanto a. inlprenS& do Ceara demons
trou que Il~ província. lu1. outras cadei;·a.s menos 
freq uen~ada~ do que a.quella.. 

Demais a qoeatão é da lei e d~ garantia do 
magisterio, e a poaca freqnancia de uma a.ula 
de la.tim, depois da· grande secca ·que a;solou 
o Ceará, não era motivo para ser supprimid~ . 

Temos aqui, no collegio de Pedro li, cadeiras 
com menos alumnos e algum'o!S até têm deixado 
de funccionar â falta. de discípulos; UUil".ll fo-
1'P.m extíneuls,'porque a ;italici •d&de do profes
B()r alo póde depender da !raqaencia '00 nao d~ 
aluamoa em um eer~o perioio. · 

O 'Sa. P!~.B3ml:~«r: :- O nobre deputado 1e01 
qne :>pro•sAnt..r algnm ~eq uerimen\o ' 

O Sa. ALvARo CA.HIN!LI. :- Vou concluir , Sr. 
presii ente, visto que não me é licito occupar 
. por mais tempo a altenção <h casa, em vista 
das disp ISições do regimen\0. 

Não qnGro apresentar neabam requ• rimeilto, 
não r .. ço m\is do qnechamara anençãodo ga
binete e do Sr. ministro do itnperio para. este 
facto, que é grave, e denuncia os pro:lromos de 
um~ per•e<tuiÇão que, creicr, se vai deseurol
ver em minha província. 

O Sn. R.onntG!JES JUNIOR: - Ni.(o apqi~do. 

O Sn. -~NTONio Prnro : .. -Apoiado. 
O SR. ALVLRO CAMINru. : - Ha pouco foi 

demittido um coll ·ctor a os jornae~ de roinba. 
provin:cia. auribnem o facto a motivos politic11 . 

A minlu província, qu e, em virtude da ~ls
midal e que ~ob•·e ella pesou, gozou de cer~ 
q11ietitude e tolemncia politica,vê agor:. lev~n
tar-se a reacção e pers~guiçlio partid11r!a de 
o11t r'ora, apenas começa a restabelecer-se de 
se a estado anonn&J. Ao actua.J presi lente ea.
berá 11. gloria desta nova orde!ll de coaeas. 

Cha:flliJldo a atten <.1io do nobre ministro do 
imp··rio, sP.nto-me, esperando de S. E~ .. em 
quem DlQÍto COII.tio, medidas eoaducentes a 
reparar o mal que vai fazendo aeu delegado. 

(As r-•presantações a que se refere o discurso 
:Leima aeham-ae no filll deoto volume sob " 
lettra D.) -

O Sr. Abneida. Nogu.eb:a. pede 
e obtem urgencia, per 20 minutos, para na 
seslláo seguinte apresentar e fllndamentar am 
projecto sobre natura.liz&ç5es. 

O Sr. Bodolpho Dantas:- Sr. 
presidente, na sessiio d~ hontern, ao terminar 
eu a porgo.nt.a. ~ue dirigi ao governa sobre qoe 
pretendia prondenoiar em relaçãG :\s raola~ 
~açóe< do cow.wereio_ da Bahia, o iU11stre mi
mstro d .$ estrangeiros <!eu-se preesa em pedir 
a p&~&n-a.· aíim de ma.illfes<.\1' o pensamento do 
governo. Entr>tanto, toodo-se entrado 'Ímllle• 
dia\a.men.\e no. ordem do dia, S. E~. não pôde 
foJlar.. · 

Tenho, porém, ·o do;er de insiatir, como 
representante d:. !'l'Oriueia <la Bllbia n& per
gunta quo hontem dirigi ao governo,e;p~rando 

da S. E:.:. ou de algnm dos lJonrad011 mini8 -
~roo· quo se acham prosentes,que me responl!a.m 
com a c~•reta qne o assumpto reqner e q ue os 
graves ll!leresses e os legítimos direitos do 
commercio da B~hi& reclamam. 
. _A s ituação do co mmercio da capital da Bahia 
G tntolern-rcl. Gra~a• •o acto de suspendo da 
lei do or~mento proviMial d~ Pernambuco 0 
commeJCcio da capital de minh'l provincis. e~lá 
verdadetramente em. •lm eslado <!e sitio e re
ei"~"· do governo medidas que o libert9ru da 
das1guüdade em q ne o no~ o regimen, instituído 

ralo governo a favor de ouko província, o col-
,cou. . 
_O?vi hon\em em apartes, creio que do nobre 

mta\s~ro dos é8trang-eiros mesnto,qu> a questa;o 
a.elu1.va-se aif~ ct.a. ao par~ento e eonsegninte
ment~ o governo nada llnh~ qile resalver a 
re :petto. 

Evidentemaat• ali queixas e os direi lOs do 
commercio da Ba.hia sâ:o perfeitamente iden
ticos ~c.s do .COJ?mer-~io d~ Pernambuco e de 
Olltra.s provmcl.&S, e e acto, alias ineonstitu
chnal do governo em. rebçã:o á catlital d" 
Pernambuco, ou devia $er consid . .rado com~ 
medi_da _ge~al virtu11.lment·, appli ·nnl a todaa aa 
provtnc\a.s, ou não póde ser mantido um mo
mento com esse ca;'licte!' de odiosa ~:.:cepção 
em desfa.vor da capital da Bahia. · 

O S!l.. Pus•nl'!NTE: - O nobre deputado y,,[ 
apresentar algum r~qncrimento! 
. Ó 811.: RonoLrBo DA..'<TAS: -Voa cqucluír; 

quero e•t;'Ples!llente ouvir do nobr• ministro dos 
est ran~;au·os, que neste momento dignamente 
rep':csenta. o 5"overno, qual o pensam~nto do 
ga.b1ncte era rela.ç.ão a. ~l:iLe m3~no objecto. 

A co:·p~ra..çLJ eommereial de nlinh~ provi nci:a., 
co•·poraçao 11lustre e re•pei~vel pelo pessoal 

.q11e a com .><íe e pelos ~!tos illtere!lr!a$ q_uo 
repr~enL 1, tem dirigid(} a. o g-overno, n~151m · 
eom > a repro •eatação ~era! d.a Bahia no j»<rla.
menl.o, aa saa.s queixas. 

Tem direito a ser attendida, Espero pois 
ouvir a p.dura do g'•JVerno. ' ' 

O Sr. LourenÇo de Albu
querqu.e (ministro de estrangeiro$):
Apresa.o-me em dar aa inform~çQes Juc do 
governo deseja ter o honrado depu 0 . pel:. 
p!'Ovineia da Bahia.. 

O governo recebell telegramma igual ao que 
S. 'Ex •. bontem leu á. ca.m~l'a dos Srs. depo
tados e unmGdtatamen~a "es~ondc11, como devia. 

A _qu~tio, como nha a camara, começou n.~ 
prOVIllcta. de PGrna.mbuco e com tal gravidnde 
que, nJo ?batante <J.starem abertas as camoras, o 
gov~rno Julgau dQ $eu dever tom:.r n•no. t"M
dida. prompta. e eflicaz, e mandou suspender " 
cobrança doa im.postos de consumo. _ 

O Sa. P JRTEtt.A: -Hn a mesma gra'l"idade 
nn Babi:J.. · 

O St~. Lo1m.EN9~-Dil A~BUQvEI\QU11. (minisn·o 
de estra>~geiros):-PerJõ~me V. Ex.; allia 
qu•atão apresentou-se com excepcional ~ravi
dad~ . tanto que o presi.iente da provinci;, que 
ob~srva.va. ~a perto o_s r .. ctJS, decl;lrou que re
eeuv.. aertos eonlllclos, c foi debaixo desta 
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deaagrada.vel impressão, provoc:>.da pet..•com
muniC3ção do presidente, que o governO', n'!ío 
obst.ante es\ar aberto o p1rlamento, tomou a. me
!iida de que a. camara temj:i. conhecimento. · 

O governo, que,em circum~tancias a.nalogas. 
não aseUlllisse a responsa.bilida.de de ••ma provi
dencia e:üraordinarie., n.ito seria. dig no da di.: 
ri.gll· os necçocios publicos.(Apoiados e apaYtes.) 

Tomada, porém, essa providencia, spressou-so 
em dar conhecimento do seu acto :i. caman doa 
Srs. deputado•, e determinou ao presidente da 
provincia que suspendesse o• impostos até que 
o poder competente r asolv6llse. 

Si, ante> da ultima palavra do poder legisla
tivo sobre a qnestão, o governo tratasse de re
solvei-a por si, com muita raz:io os nobres depu

. lados nos censurariam :eor havermos invadido 
a• attribuições desse poder. 

. E' em respeito ao parlamento que n gnverno 
aguarda a decis;to que serà proferida sobre o 
additivo que foi hontem submettid1 ao estudo 
da commissão. 

O Sa. A.'iDRA.DE F!GU~IRA.:-Nio apoiado. 
Nada tem c:>m a auspensão d:!. lei de Pernam
buco . . (Apoiados.) 

O Sa.. LouRJr.NÇO n:o: .iLilU~UF.RQUF. (ministro 
de est~angei;-os):-Certamente que tem. 

O Sa. JosÉ MA.auNNo:-0 additivo não re
solve a questão. (Apoiado$. Ha ot<tros apartes.) 

0 S:a.. LOURENÇO DE ALBUQliERQU:E (ministro 
de estrangeiros):-Desd& que o governo fõr 
autorizado a au:tiliar provisoriame12te as p~ 
vincia.s de modo que não sotfrJ.m no.~ ~eus 
serviços, é cb.ro que a c>mara terá. reconhe
cido a inconstitucionalidade dos i mpostos. de 
cons11mo e, portanta, approvado a medida que 
tomiÍ.mos.. · 

O Sn. APFo:..so PENNA.:- E' então uma auto
rização p3ra. suspender as leis. 

O SI!.. l..ouB.J:NÇo DE ALBUQOBB.QUE (minist;-o 
de estra~;-os):-Nio é,nem póde ser uma. au
torização. . 

Não ae comprehende q.,.o o poder legial,.tivo, 
que tem o direito de suspender as l ois ou revo
gàl.-as, commetta tal autoruaçllo ao poder 
executivo. 

Meus .senhores, a questa:o de q 110 se tral.a é 
gravíssima. D~ ha muitoa annos u provinci .. 
vivelll sob um regimen iUegal ; as asaembléaa 
provinciaes lançam impostos de consumo, que 
são· verctadeiros impostos de impo~taç«o, e ns.: 
aiw violam o art. i 2 do acto addicional. 

O Sa. Jos:Ê ~1:.~1\!ANNO :-A culpa maior é dos 
delezados do g overno e do governo central. 

O ·sa. LotillE:-<ç~ I>E ALBuQu~aquE (ministro 
de est'l'angciros):-As queixas e ae recla.maQÕes 
93 fo,·aru.•accllmu!Ando, s t.; que o governo viu
se obrigado a tomar a m.~did:> de suspender a 

· cobran'!" desses impos foo na província de Por
!lambuco. Pois bem: entendemos q11e não é 
possível tornar atraz, que o r egimen i ncon· 
stituc:ional, até agora tolerado, morre11 para. 
sempre; portanto, é necessario qúe a eamara, 
trabalhando de secórdo eorn n gnverno, pois 
que não •e trm de uma questão politiCD., o 

v. zv.- 55 

au::r.ilie. a reoolv~r o assumpto ?o m1do mais 
convomente aos Interesses publioos. 

O Sn. Rv'l: B \RBOSA :-Si o govêrno teve 
um b.m de indemnidade, por que não suspende 
as l~IS semelhantes de ou~l'll.S províncias l (H:;r. 
mu:t~s out'l'os apartes. O Sr. presidente pede 
Npehàas ~e;;-e• attenção.) 

O Sn. Lomu:>1ço DE ALBU"lt:ERQU:a: (minist'l'o 
de e•trangei;-o•) :- Sr. pruidente, au não 
pret endia alongar-me ms explicações que fui 
provoc~do a dar ; não posso, porém, deiur de 
responder ao aparte do nobre daputado ·pela 
Bahia, que me 'I'ergnnta porque , tendo o 
~overno obtido um. bil ! dg indemnidade, não 
suspende tamb'm a cobrança dos impostos de 
consumo na provincio. da l:!abia.. Senhores, e 
bi!Z ele indemnidade absolve o goTerno de uma 
f~lta eo:mmettida, mas não Ih" d:i autori•açl(o 
nem competencis para con~inaar . a p:ràticar 
aetoe da. nature:~:a daquelle que o obrigou a 
pedir ease bill; e o . nobre deputado, q,ue co
nhece pcrfeitnruento as \heori~s <>onstttucio
naes, sómente po·r equivoco me podia dirigir 
samelhaute pergunta. 

O Sn. RuY BARBOSA:-Eu digo que, si o bi!L 
de indemnidade a.1JSOlve apenas do passado, é 
preciso que não subsista o a.cta em Pernam· 
buco . 

0 SR. LoURENÇO l)E ALBUQUEB.Qtlll: (ministro 
de •.1trangeiros) :-0 nobre dcputldo tira uma 
conclusão que não esta contida nas premis•~s. 
Mo.s eu vo11 pôr termo s. este incidente . 

O governo já dirigiu-se ao~ pr~sid·1ntes du 
):1rovincias, pedinào-lhes que remcttam à ca
IX>Ar:l. dos Sra. deputados a• leis provinciae. que 
decretam impostos de importsção, anm de '!Ue 
sejam e~aminadss pelo poder competent e. Em
quanto este poder não tomar a respeito uma. 
decisão, imp~udento seria o governo si o3 adian
tasss em tomal·a. 

Espero quo o nobre deputado, quo me tem 
interrompido com 011 s>ns apartes, naa auxi
liará officazmont1. Qnmdo o governo fez 
'luestlio de confi.anço. da votição do adclitivo. o 
lionrado deputado e llluitos dos seus illustres 
eollegas declararam q ue davam-lhe o voto de 
confiança condicionalu1ente, isto é, porque o 
governo promottia modificar o mesmo additivo 
em 3• discussão. 

E' exaclamen.te o que o govern o quer, e, 
portanto, n ão espera nem receia que os nobres 
deputados, esquecidos do compromisso que 
então tom .. ram, não queiram emendar o addi
tivo, mas supprimil-o, como a. alguem pareceu 
na sessão de hontcm. 

Não se trata de questão p oli tica, r epito; 
trata-se de uwa providencia administrativa d~ 
lll:liar importaneia, e para. a qual o governo 
pede o concurso de toda a camara. 

o Sr. Barão de Ca.nindé :
Pedi a. ~alavra para fazer um simples pedido a 
V. E~. 

Estando ausente hontem quando se votou o 
projecto sobre a estrada de ferro de Bat1ll'i~ó, 
niio pude pedir dispellsa. de interstício, como 
se tem .fei!O pára. muitos pr~jectoo i4enticos, 
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Por is•o voaho hoje solicitar de v. E:s:. ;., I de t•eferir-me, n" primeira pat•tc da ordem do 
favor de dn.r esse projecto pal'a a ordem do dia I di:. da amanho e em primeiM Jogar, n.ttendondo 
da sessão de amn.nhã, esperando set· attendido i t:J'ge.;:J.cia. da ma teria, a necelSSida.de de ·ser 
poc·que so tr<lota d~ uma questão importante tom~da peb poder leg-islatívo umn medida per
pnrn s. minha _provincia. m.anenOO~ quo fuç~ cassLLr () provisorjo em quo 

o SR .. Pitl1:srol1:>.'T.e, o pedido do nobre de- não. nos pode1nos. manter, em qu~ seri ·mesmo 
putado sJrâ tom~do na devida consideraÇão. p~rtgoso mantermo-nos. . . 

. .· Estou certo de <J.llO, trt:enlo e~te ped1do, lu-
O Sr. Ulysses Vianna.:- Fal- LerpretQ lealment'o os sentim<.nto~ de que s~ 

tando aponas cinco minutos para o prcenc,hi- noh.à <lnmin,•.do o governo. qne <lc,ve qnll'Gr a 
mento dos 3J4 de hura antes da. orMm do d1a; loJo·o tl·anse resolver esl:t questão. · ·· 
não me sendo sufficientes eJses cinco minutos Não sei ain:h si V. EJC. deíeát·i o meu pe
JlarJ. o assll!npto que t~nho em vista tl'atar pe- dilo ; pet·milta, po1·~i>.nto, que eu empragu• 
-r ante 2. cama1.·~~ e não querendo erilr.ar ]lGto. mais um atgumento. 01n o1·d~m ~\ oneõ.recér a. 
primeir~ parte da ordem do dia, que é de& tina da. su~ proceJencio.. O governo não póde lançar 
a trabalhos importantes, desisto por ~gora d!l mão de medida alg-uma, lendeute a auxilia!' as 
p :~ lavra, pedi_nuo a\'_ Ex. que ccn•ulte a cs- provin.cio.s, Qiio póde pedir a.o J!&rlamonto 
mara sobre s:1 mo. concede na. se-ssão de. o.:m.a.uh n; proviJ.;ncia alguma, cmquanto não llYel· obtida 
uma Ul'gencia de 15 minutos. a revoga.çào das leig t~rovinciaes ~))nside1·~da• 

(Consulta.da.,a camw-c' concedeu a urge.tcia 
pedida-) 

O Sr. José ~.laria:nno (pela or
dem):- Tcnb.o que fazGr n. V; E>.:., Sr. pre
sidente, um peàido. e .vou esto.bebcel-<l etn 
t 'l'r~os 1uuito prec;sos, n~ espe2·ança. de· que 
V.Ex. se diznaú do attende,....rue. 

A deel:u-:tçllo po•itiva o te,•minante feita llon
tc.m pelo nobre presidente do cõnselho, d~ q11e, 
nem o s1u governo, nem o11tt·o q ualguer seria 
capaz de mand·.\r vigorar a lei proviMial de 
Pc.rn..t"l.mbuco 'guc 'foi suspenso. ; a asseveraç<Io. 
q_ne acaba de far.el' o nobre ministro de estran.
geiros, corroborando a declaração do nobre 
presiden.te do conselho, prov:J.m a todos ncis .. 
urg•nte necessidade que h a de sahü·mos do es
tado provi•orio, resultante do su•penslo d,, lei 
p1•ovinciál de Peonambuco por MtO do poder 
executivo (apoiados) , ~ urgente ne~essidade 
que ha de entrarmos,quanto antes, na. discussão 
do prqi ecto o.presentodo pelos comrnis.õcls reu
nida' de constituição e o.ssembléns p1·ovincines, 
propondo arevoga~.ão daquolh lei .•• (apoiaclos) 

O SR. PoRTELLA: - Como as l.;is da to<las 
aa provincias que pagam importação. 
. 0 sa: JosE ~L~!UA~o:- •.• dnqnelln lei que 
deu motiYo ao acto do governo. 

inconstitucbnaes. Como podm·á o· governo re
clamar do parlamento esta ou aquellà medida. 
:-li uã.o foi aiu!fa. · -r~solvid:·t a questit'J capitaL, u. 
'ines~ão d• ineonstituciono.lid"de d•s leis pc•o
vinciaes ? (Apo;aclos e apCII"tes-) 

gstà ll&. con.sciencia a~ todos nós que essas 
leis são inconstitucionaes ; mas. em<! uo.n to o 
p~l'lamento não houver dectetado a sua. incon· 
stitnciona.Hda.de, o g o\"P.r-no n_:i.o tem o diJ•;ji to de 
pêdir, nem de propor medidas q11e só podem ser 
Justificadas como corollsrios,como con!equenci"' 
da resoluç:lo tio p:trlamentv. (Apoia.dos). 

J9. vê V. Ex. que é Ul'g'~nto, muito urgente, 
o. r~V'ogal}tiO d~ leis provinciaes, r::.ern o q a e o 
govemo não p<icle dar um passo nessa questiiD, 
nem nchal' meio regular <b resolvei·•· E para 
se chega.t• a csae filll é que eu, julgando in~er· 
peetil.r os sen timentos. d6 gove1·no ao 'lu~] estmi' 
certo que V. E,. não deixat•á de acompanhar 
como o seu mais immediaw represanta.nte a 
camo que parte integr:u11'~ do ruean:w, paço 
$e digne de incluir na O!'dam do di11. da amo.nhã o 
projGCto d•s commissÕe$ reunid:~.~ do oss9mbléas 
pl'oviucia~s e conslituicão c podere .• ,o qual con
clue peb revogaç.iio da lei provinciru de Per
nambuco, quo mio pódlj c'lJntinunr snsperisu, 
pot• um a c to· do podei' e::s:ecuti.vo, quando soJr.1 
elb é o parlamento chamado" pronunciat~se. 

Es~cro ser, dest~ vez, mais feliz elo q ue das 
autcrmrcs; e~pem. de!it~ vez, .ser u.tlen~ido pol~ 
V. Ex. -para quem appeHo cheio da eonfinnça. 
(Apoiados.) · 

Tive occisião de submettor a. apl•ocin~O:o da 
camara . 11m· pr~jccto, propondo· a revogaçiio 
dessa lei provillcial, em cujo ürl. 2• consignei 
igual111ente a ~evogação de todas a• leis t'!'ovin· 
cines que aõto.vo.m no m•smo caoo da de Per-· O Sr. Ru.y :B:u.rbosa. (poli!. orclc11>): 
nambuco. Este 111·tigo foi regeitado pela e.nm- -Sr. presidente, o nobre Sr. ministro de es
missilo, m•_s_póde ser r e.~tabeleoUo em outros tJ·angeit·ca disse que contava que nós conwr
term~a, se~:aindo-se a f'1rmula, a norma do rosseinos com o governo p~ra. solvcc• as dif!i:.. 
ul~mo .artigo àa l'd <lo 3 de Dezembro d" i841, culdade> da situação em que nos :1chamos, uma 
qne, sem cita1• "" leis provinciaes, nem a• ge- vez que tinhàmos deelartdo, por occ~si;ío do 
ra.es que. se lh9 oppunh~, mandou rçvogal .. as, voto 11n. 2ã. dieclJ.s!l.ião, Cjll.e :re~ervavamos o nosso 
como si dclla.s se houvesse fMto e.zp~essa. voto definitivo par.1 a :l•, esperando que o grr 
me<>çd'o. (Apartes.) . ver no moiificass~ o addit!vo até o ponto de o 
. . Em.fi.m, &1 discussão virâ. a laz, cs~oihorc- \ornar noceito.vel. Fizemos rco.lmeo.ta esta de
mos a melhor norma de p~ocede1· : rn~s, o que cla!'acão, · mas esta. <leclaraç.iio evidentemente 
ó preciso ó qtie se Í11stbia o debate sobre o res&l.vava a. Msso. plena liberdade de opinião e 
projecto que já foi elaborado e am·esenta.do na dec1são P"-"a o udditivo transfot•mado que o go· 
sessão de 25 do me• paSõado. Co:'u a humildade vemo na 3" disc11ssão apresentasse. 
cnm. que costumo aw·escntar a V. Ex · ns mi- Ora o arl.ditivn desa~pa.r~ceo (nüo apoiados e 
nbas ro~tiva.s~ yenb~ pedir uma e mais. veze~~- apartes); e, de mais a mais,pareee-mesingula:r 
'!'te se dlglle de 1ncliur O>sc p.rojecto a que aca~o ! (~Ue o governo,- que recusou o nosso voto cond.t· 
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eional. queira apl'Oveitar-se agora do. condicio- i' jccto, quer apenas . q_ue elle não passe •em a 
nnli<l~de delle, P"'"" t~lhêr a --nosst indepen- declaração, qUil faz, de que inconvenieJüe. 
dencia. no d~batc. (.lpoia(los.) - j O ,POde~ legislativo (lnlonde o contrario, tem 

O Sn.. Loul\l!lNÇo :CE A~BUQUE!tQUJ< (ministro .
1
· a. opwiüo_ de profissionaea competeJltes, mas o 

de eslra><gei1·ns) da um aparte. orador dtscorda. c qncr 'l"e 1i<jue consignada 
O Sn.. RuY BAnBO>A· :-Reservamo-nos p~l'a I a_ sua opini•co pa"a. salv:tr a sua responsabi-

a. modifica1.ão que fosse Lita, pr~sU[Jpondo lidado· 
sempre a c-ondernnnçJo d<:l. incon3titucianali-:" . :H. C)Ll"' ll~O concorda com a. opinião que1~ 
dade que o governo commetter~l, ficando-nos f UDIVtn~sal de qu~ o arrlzamcnto_ do.; morros 
o dir~íto de rejeitar o additivo s0mpre que são de vantag-em hygienica par,\ a cidade do 
elle se moatr1sse ioconciliavel com o.s tdcia.s li- ltio de J.1oeit•o e para a suz. população. 
\.J?•·ae<-a constituiç[o " a :<utonomi~ das pro- Ning-uem mai.> p~dint!o a pala na é encer
vmctas · , . . . . . . . rada a discu~s;io c yosto a votos o projecto ó 

O governo sab, W.er dtsto, e-poda f.,zel~o • approv~d·>o romolt1do ao senado. 
do mesmo modo ~omo para ·,;::~atar o add1t1 vo · 
soube aàial-o. (Apoiados e nao apoiados.) 
Acomp~nho, quan to ao m:üa, ao nobre depu· 

tado ~or Prmtambuco , fazendo \'Otos !'Ol' qna 
venh~ :i cr.m\U'a, e seja discut,ido o projedo <le 
revoga.~.âo das leis provinciaes, quor do l~m·
na~nlluco, qui~l" de uutt-a"S p:·ov!n.cii.:\~, que ~.llen
ta.t•a:m, como o go,porno poL· su:\ p~rte :tttcnton~ 
c~ntt'll. o acto ~ddicional. Nada, pot·é!n, do re
gimcn de gorgetu às p1·o-vinciaes, que ns auni 
quillaria, e no qwl crca.ria.mos um fbgello, 
UQ13 cspec:ie de nova secca elo Oeant, nlt">-B UT!Y\ + 

secca do Ce'c\rá. que nio Leria. màtt · fim, c Deus 
nos livre de t.~l pr.\ga. 

O Sn.. M:ETO~ dà um nparto. 
O Sn. RUY BA.RBozA:-Y. Ex.· <Lve com.

preheude7 o meu pensamento. A secca do 
Gcaró. foi um flugello nacional. Es~e outro 
.seria um :fltl.gcllo n~cional d6 õutr-,\ U(l.tureza., 
mas de pelares cffeito> pam o orçam ~nto do 
e~~l'.do. 

i' PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em 3• discu>são o project·J n. 153 A do 
:!:eno.do-relativo ao ~rr;.~sa.mento dos mot•ra3 df\ 
Costello e S><11to Antonio. 

O Sr. Bezel.·l.·.!i <le MenezcF< 
não pediu " p~l:wra p~ra oppiw->o no pt•ojcclo 
em discussào, apezat' de q uc cstD projecto rc
wb um defeito t>nliqnissimo do aosso mc~h"
nismo administt•ativo, qual o de ;se fa.1~01~ con
cessões m~dia.nte onns cxtr-:lordinarios, a qlt.C 
s~ sujcit~m O'S pe ticionnrios, J>.> ·a mnb lat•de 
ficarem delles allivi:\dQs impondo, ao co"trnrio, 
m.'1.ior o nu~ ao Est<\do 'l"e fez a concessio. Nlo 
pediu 1\ p:Litwra senão p:wa sn.lYlt' 11.. SU:\ rJs
]X):t,al>ilida.Ae "" p~trtrl l>ygionico. do p~o
jeeto. 

A c~mars fez esta concessão convlcta de que 
a cidade.<lo Rio de Janeiro pretisava de seme
lhante mclhoJ•am.euto, que melhorariam as suas 
cundições ,b.ygienicus, com o d ~smoronnmen to 
dos ram·ros que a odam. pelo lado da bahia. T~m 
·convicção form~da a ~espeito e firmada nos 
princípios da sciencia ~uc ostudou o de quG 
ainda se re~orda com s~ud.'\da, e ó <lo que; om 
ver. de bo neficio~ em vez d? vant>tgens êÍ. car.ital 
do Imperio, olla. será ma.í~ fiagellada d? pe 
ate hoje tem sido. 

Poile:·ia desenvol·{er a. lllu.teda pat~a pt'OYar 
o se11 aôserto, mas não quer oppor-~~ ao pro-

Entra em 2·"' dbcuas;.to c é n.pp1·ovaao sem de) 
bl.ta o }l!'Oj ecto n. i88~ cre~1i! a ao mi ni!õterio ilo 
imperio p:-:rn paganumto n D. Mrn.·ia Porcina.. 
Pinto, 

O Sn.. A,,,,oxs~ CEJ,so Jo:non: (pela ord~m
pcd,;, e a ca1uar,\ concede, que· este proj~cto 
entre em 3> disclissão na sGssão da amanhã. 

C0ntinuá. a. i" discussão di! projccto ,j , (>5 
s"Jbl·o commel·cio e tran ~portt"' interprovincia.l 
ele escravos. 

O 8~·. Antonio Pin"to (attenç<to): 
-Sr. pr~sidente,sinto não estm• pl'&sento c mou 
illustrc amig~.o s,·. Fert·eira Vi~nna,para. pedir
lhe a{1 uellas cloquen!ns e s~cl-:lmentaes pala
vrns, com que S. Eli:.. come ~ou aqui um brilhante 
discurso, dizendc. com os ma-gicos a.ccentos de 
sua voz :«Louvado seja Deus.» · 

. Ea, Sr. presidente, por minha. vez :peço 
hcen~.~ a esta augttsta c..'l.mat•a. J,>•r~ repetir as 
mesm~s palavras,_ por.1ue, depois de proeellosa 
cempastade. depois de tantns sor11rezas, depois 
<b tantos embar,,ços e diffieuld~dGs, me foi 
toncedida omfim a palavr~, a respeito desb in
feliz e porsegtlido quostii~ do elemento servil. 

No começo destro s:)Ssiio, entendendo que a 
p1la1'r~ neste recinto era um:>. faculdade de 
todo e quaique1· deput~do, que desej1wa exhil>ir 
ao paiz as suas opiniúcs, requeri urgcncia a 
esla augusta cmuara para fundamentar um 
p~ojoc<o, B?urc n J•dcrida nUtteria. 

A m·_,·encia me foi negada, o o que ruais 6, 
por uma cama,·a cuja a. maioria. c liber:>.l ! 

Dc;·ois disso, quando o actual ministcrio Sl 
:>prcsontou nesto reei nto, par:\ o"h íbir o seu 
pt·ogramma do govot'!lo, no qual prometteu 
-atnca1· de f,·cnte ~ quest:1o do elemento servil, 
cuja soluÇt"iO,_ no se11 entender, ni(O podia 
$6L 1ua.is retardada.; ne:ssa accasitto pedi a. 
palav-ra. para. otrerecer a. respeito algumas con· 
sidaraçõcs, e conl grande sorpreza de minh>. 
parte, como· desta illllStre e&mua e do escolhido 
auditorio que uaquelle tuomento solcmne occu
pava o re~into dos nos•os trab8lhos, ainda me 
foi neg~dn n palawa. com manifesta in.fr~cçoo 
do regimento! 

Ainda hon tem, Sr. presid)nte, achando-me 
inscripto em 3• logar, na ordemdos orado~os 
que deviam wcupat· " tribuna sobre este pro
j e c to, ainà:l. foi com grande wrpreza. que vi o 
meu nome collocado nba.ixo do de" outro orador, 
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tendo-se para este fim esctipto o alg-arismo 4 
aUaz do meu nome, sem duvi<à. com o propo
aito de m3 ser negaM. cavilosamente a pah
vra, e da uma maneira incompatível com a di
gnidade e a honra ào padaJl1ento. 

gne me é natural, sempre que vejo as minhas 
1dêls ftlseadas e sem o completo desenvolvi
mento que desejo, mui principalmente em uma 
questão a. que m~ prendo por um affecto e uma 
sympathia. particular. 

U'lil: Sa. Dzpouoo:-V. Ex. a injusto. 
O Sa. A~roNro PrNTO: -Não sou injusto, 

as ~m dizendo a verdade toda. inteira, e dess.fio 
que a mesa refate o que acabo de diz ar. O que 
se queria, por semelhante modo, era. roubar
se-me o direito de discussão, direito que deve 
ser inviolavel e igual para todos os deputados . 

O Sa. PRE3rDENTE :-V. 'E:.. permitt() uma 
observação ? 

O Sn_. ANTONlO PrNTO :-Tod.s quantaS qui
zer, pois V. Ex. me merece o maior respeito. 

O Sr. PRESIDENTE :-Entendo que a expres
são de V. Ex. -cavilosa.mJnte me foi negada a 
palavra-n~J fGi diril>ida á mesa. 

UM.~ voz :- A pahvr:~.- cavilos&mente
não é padament!l.l'. 

0 SR.. ANTOKIO PINTO ;- Si a palavra não é 
parlamenta~, os nobres deputados indiquem 
outl''-' que 'a possa S1>bstituír, com a mesi!lA 
significação e alcance. 

O SR. PRESIDENTE lê a lista dos oradores 
inscl'iptos e diz que a traz do nome do orador se 
acha. o n. 4. 

O SR. ÀNrOl'ilO PrMro :- E' exacto ; acha-se 
escriptO ahi esse algarismo, contra o• estylos 
e indagando eu do motivo, disse-me o Sr. :[,o 
secretario que uão aabia quem tinha feito esse 
·algarismo. Em vists. pois,. de semGlhante con
frseão, julgo do meu direito reclam&r G contes
tar contra. wn 11buso tão perigoso, quanto im· 
proprio de nossos tnbalhos. 

0 Sn. PB.EsiDEl'lU!-V. Ex. póde Nclamar1 
mas peço que retire a pal.a.vra-cavilos&ment.e. 

O SR. AN'rONIO PlN-ro:- Si a. palavra nii.o é 
l'arlamenta.r, retiro· a, mesmo porque não dese
jo molestar a pessoa de V. El>., a. quem tributo 
e consagro o mll.ior respeito,mas digne-$G V .Ex. 
<lo suhstituil-a por uma outra que expres~o 
o pensamento de minha indigna~o. 

0 S~. 1f.utTW: FRANCISCo: - Pot• Ulil en
gano. 

0 SR. Al\"TONIO PINTO :- Pois seja como 
quer o nebre collega ; s.coito a .emenda. 

Sr. pre~idente, inaercv-i-me p~ra. falla.r em 
favor àeo<e projecto p•u·a defendel-o, não por
que o c0nsidere na altura da nos se> situação, 
das exigencias sociaes, das aspirações do paiz 
sobre o aasumpto. 

O Sn. Jos:t M.u\IANNo:-Apoiado; é um pa.l· 
liP.tivo" 

0 Sn: ANTONIO PrNro: '-Mas, desde que 
conaide ro o projecto um adiantamento da 
lei de 28 de Setembro, desde que o con
. sidero um passo de mais na senda do :pro
greas(),, ·d·esâ:e que o considero, por pequeno 
que seJa, üm goll,'e :ne~te cancro immundo que 
se chama escravrdã·o, estou a favor ·aelle e yo
tarei por el!e, 1!en\indo apenaa a contrariedade, 

Bein sei, Sr. presidente, que muitos des
gostos me tem custado a sinceridade de minhas 
convicções ; mas sei ta.mbem q11a.nta satisfação 
me vem á conaeiencia, pelo desassombro com 
que costumo proceder no exercido dos meus 
direitos e devBra•, certo de 'l ue eslllll acostu
mado a e:~.rregar sern.pre sobre :meus hombros 
com a in.teira rea ponsa.O>ilidade de mens acto.> 
e de minha conducta. Esta será a minha queda. 
o.u a minha gloria. 

O SR. Tao>tAZ PoMPEU dó. um a po.rto. 

O Sn.. ANTONIO Px~o:--Não aceito, e repillo 
com enP.rgia aa i nsinnaç.õas '}Ue me faz o nobre 
deputado por minha provincu, porque s. Ex. 
bem sab9 q ne nesta casa, como em qualquer 
parte, a minha posição é definida e sincera ; 
S. Ex. me tom vis to votar a acompanh~r sempre 
nos mais perigosos lances a heroica pleiade 
eonservadora, a que pertençn, e ufano-me de 
pertencer; entretanto reservo-me o direito de 
ter idéas minh&s, embora em divorgencia com 
os meus amigos, e de pensar com a. moior liber
dade em certas 'luestõea que julgo muito acima. 
da poli~ica propnament e dita, como julgo que 
o partido conservador, gx-ande e generoso como 
ó, não quer e nem deve querer i>bafar a con
sciencia de seus amigos. (Muitos apoiados.) / 

VozES :-Não o póde fazer e nam o deve fazer. 
O Sa. FELlClO nos SANTos:- E, del'ois, isso 

não pl!.ssa de um simples alistamento. 

0 Sa. ANTONlO PINTo:-A pahvra empre
gada pelo nobre deputado por Minas não 
tem significaçào, poi~ acredito que, não só em 
todo o paiz, como nesta. eamara, que o repre
sent3., não ha ali•tamentos P<Jli ticcs, m~s con
gregação do homens e amigos que sa batam 
ft•a.ncamenle em defe&a. de ,.Principias santos 
e de idéas generosas. (Jftntos apoiados. Ha 
t<rn apm·te.) 

Perdôe-mo o meu nobre collog~ ; ou 011ou 
deíe11dndo s. honra dó t.Ddoa o• pa.ttidos, e, 
quando assim ni\o fossa, defendo com ardente 
enthnainamo, como V· Ex. póde fa~e1· em favor 
do seu, o partido conBer~ador, a q<lO per lenço, 
porque, em summa, senhaf~a, todos nós, P.O r 
idéas differentas, vamos ao me~mo·fim, que e a 
íelicidnde e o bem estar da patria. (Muitos 
apoiczdas.) 

O 811.. FELIClO nos SANTOs dH. um aparte. 

O SR. ANTON!O PINTo:-NMte ponto o nollre 
deputado· por Illiaas é mais consBrvador do 
qne eu. 

0 .SI\. FELICIO DOS S.u;ros:-Sou brazileiro. 

O Slt. A;;-roNIO PINTo:-Brazileiros somos 
todos nós, e por amor deste patriotismo q ne nos 
orgulha, é que prezo a sin~eridade de minhas 
convic~es,rnuit~ embom me cus !:.em ellaa acer
bos e :profUl1dos desgostos. Digo des~tos, :ae
nhores,porque alguns dosmolllleo-rellgronar!Os, 
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pouco ~ellectidos, vêm no franco pronunciamento 
das minhas opiniões sobre a materia que nos oc
~upa ~m afastamento d:Ls fileiras, o que é uma 
IDJUstlça, e Ullla g-rave inj lllltiça. 

0 Sa. THOMAZ POicrPJ!O :- Esta histeria é 
lmportante. 

O Sa.ANTONIO Prr<~o ;-E, entret~nto, pouco 
importante d•lvia ser nar~ V. Ex., pois sou 
cearense, como é o nobre deputado, e na nossa 
terra não ha eacravagistas, e, pm·tanto, eu não 
po<lia faz"" uma excepção aos sentimentos gene
rosos dos m~ns patrícios, que heroicamente se 
t~m assignalado pela propaganda o.bolicio
msta. 

Assim pois, não me arreduei um passo desta 
senda gloriosa, e si porventura o partido con
servador condemna..-.ne por motivo tão honroso, 
IliOrrerei abraçado á propria conscieMi::t, sem 
uma quei::;;~, sem·uma p~lavra, siqner, contra a. 
sua injustiça, contra a sua ingratid.~o. (Apoiados. 
Mr,âto bem.) 

s'el\hores, do alto desta tribuna, para que 
todo o pai• me ouça e me julgue, tenho ne
cessidade de dar esta explica.~il:o i illustre e 
honrada minoria que me ouve : sou conserva
dor, e de coração defendo os principias desta 
escol~, escola que .aunca foi incompati ~el'cow oo 
sentimentoa generosos de Euze bio de Queiroz e 
Rio Branco, e que, ~ortan\o, tambem não será 
para com o humilde co-religionario, que poz 
a sua· cabe~a. e a sua penna ao serviço da 
co.usa commum, pedindo apenae em paga a 
salvação d.e uma idéa e de uma crença. que nílo 
pôde arranca.r do coração sem despedaça.l-o. 
(Apoiados gemes.) E si porventura, senhores, 
fôr algum dia. condewnado a.o ostracismo, p~c 
amor dessa idéo., dessa crença, eu mandarei 
. di~er aos chefes de meu partido, como Mario ao 
ao povo romano-espero o dia do triumpho ~en
tado sobra as ruinas de Carthago. 

O Sa. RATJSSONA :- Felizmente Carthago 
não esta em ruinas. . 

O Sa. At<TONlo PrNTO : - Como lambem já 
passou o tempo do• Ma.rioa. (Sururro, opart~s. 
O Sr. presidente ~ecla1>tct a att enção.) 

tra. tão lGnt.amont<l, como A claridade na pro
funda ab~rtura de um rocha. 

Senhores, não faço uma. injust.iça a e.sta. au
gusta camara, e ~menos ao partido liber!l.l, e a 
prova é qUê este partido, para melhor ba.nü 
deste recinto as. idéas abolicionisl.as, baniu o 
m:l.ior athleta., o seu talento mais brilhante, o 
distincto Joaquim Nahaco. Senhores, um par
tido q11e e:o:cl11c da representação nacional um 
vulto uaq uella estatura, llãO desej~ R~ID quer 
p1•ograsso nem Nfnrmas, e IMnGS abolição da 
escravatura. 

O Sa. E&cR~GNOLLl< TAUNAY:-Apoiado; foi 
uma inju;tiça clamorosa. 

UM Sa. Dn~UTAno :-Não foi o partido liberal. 
O Sn. MoasmA Dl< BAnnos:- Foi o fo dis

tricto da côtte, que não lhe deu senão noventa 
e t~ntos votos. 

O SR. ANToNIO PJNTo:-0 partido liberal não 
tem defesa ; cumpria-lhe, estava na sua honra. 
f~zcr clcgor deputado a .fo~'luim Nabuco, l'or 
qualquer parte, como. faz em relação áq_uelles 
que têm pai alcaide, pois ai aquelle cldadão 
distincto não te.n em seu :fávor a rccommcndação 
do :filhotismo, possue dous titulas os mais hon
rosos em um paizlivl'e: talento e CDr&ção. 

(.4.partes, susurrQ. O Sr. pr•sidente ckamrJ. rJ. 

attenção.) 

UM Sn.. DEPUTADO: -V. E::.. esta fallando 
contra a eleição <lo Sr. Duque-Estrada. 

O Sll. AN1'oN!O Pn-.-ro :- As minhas p!lla
vras não podem prejudicar :.o mau digno =i
go, deputado pelo i • districto do Rio de Janeiro, 
o Sr. Duque-Estrads, que eu considero dls
tinc lo entre os mais distinctos . 

Acho que S. Ex. e o ~apresentante legitimo 
dessa uistricLo, e ufa.a<>-llie da reconhecei-o e 
confessai-o . . Ao minhas pa-lavras são con.IJ•a o 
partido liberal, que sacriiic~u, que condemnou 
ao ostracismo uma. de suas mais llellas esperan
ças, um dos 1nais ricos ornamentos da. repre
senta.çw nacional. Digo c r~pito: um. parlido 
que a.ssilll procede não quer reformas, não 
quer cousa alguma. ; qúor :Lpenas entreter a 
rotiD:a do in teres$& e da.s convcniencias. 

O Sa. TE!Ol!AZ PoMPEU :-V. Ex esbi tra
tando de uma c1uesbi o de economia interna do 
partido libGral. ( H a oulro.~ apa1·tes. Susurro. 
O . Sr. presiden ta ~e c lama attenção repetirias 
vezes.) 

Sr. presidente, entendo que o projecto em 
àlseuss!o ti pequeno, estreito e aca.nhado para 
a a.ctualidsde ; nlW tem. nias suffi.cientes para 
abranger as exigeneias sociaes, que crescem de 
àla. a dia e de hora "' hora. E', vortanto, = 
projecto essencialmente retardatario ; aquillo 
que quer. hoje fazer o projecto já :fizeram to
das as provincia.s, todas as a.ssemblóas pravin
ciaes do Imperio, e maia que tudo o Ceará, O Sa. ANTONW Prnro :-Sr. presidente, psr:~ 
onde, sem lei provlucial, o povo, por instincto accentuar bem a conducta d:1. m"'ioria. 'liberal 
dâ propl'ia. ~obreza, levantou-se. por si mesmo desta augusta camara, a reapeito de Joaquim 
para proh1b1r a exporhção de escravos, esse Nabnco, e da que! tão abolicionista, basta dizer 
traíic? infame, immundo! _i~ob!l peran~ a que em i4 de Julho proximo passado tive " 
conSClenci&. humana. e a ClVIlizal{ão. Por Isso, honra de apresentar' desta tribuna nma petição 
senhores,digo muito bem q11e o projecto que ora que me enviou de Londres aquelle illuatre bra
sa discute é deficiente, inopportuno. e pouco ou zileiro, pedindo ao padamento a. abolição da 
nada significa, com relaçã.o à matetil\, que o escravida'o ; a mes"' atteudeu ao meu reclamo 
a.ctual ministerio pwmet.teU' atacar de frelite, .e e mandou :i. respectiva commi!IBiio pe.ra. dar o 
9. ue, entreta~~· nada fez, e nada far>i, porque se11 parecer, o até este nwmentG, senhor~, 
Julgo· do esp1nto reformador do governo pelo nem uma palavra sequer deu. ainda s. refenda 
espirito. de-ta eamara, onde o progresso pene• , commileio, 
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o SR. FEtrcto nos SA~Tos :-Mae o que ha de 1 glorioso de Rio Brnnc!>,_ oohre cujo tumul? ~e.s-
dizern comrni•sãc 1 I cansa: a eterna.. gratidao do povo braztletro. 

O Sa. ANTONIO PINTO:- Esta pergunta não (ApOiados; mwto bem.) . 
eshi na altura da intelHgencia do nobre de- O Sn.. F:Eucro nos SAmcs: -V. Ex. s1 fosse 
putado. eleitor do i • districto, em quem votava : no Sr. 

O S n, v E od" ap~esentar Duque~Estrada Tei~eira ou no Sr. Na.buco 1 R· n.AT!SSC~A:- • x. p 1a , _ _ 
as suas idêaa. O SR. ANToNro PINTO :-Esta 'uestao nao 

O SR. ANTONIO PrNtO :-Não se ve:te o n~ vem a palio (hiZaridade) E V. Ex. • 
bre deputado; como sabe, nílo estou fuudamen~ O SR. FELtcro DOS SAN"l'Os:....:..Eu votaria no 
tando projecto meu, e apenas fazendo conside- Sr. Duque:Estrado.. . 
rações sobro um que foi apresentado em nome o s!l." DuQuE-EsTB.A.D.I.~- Aceito o·cornpro-
das idéas liberaes do gove1·no ' estou apre~ missa do nobre deputsdo por Minas. 
ciando os seus erros, os desvarios do. partido de 0 SR. RA'l'rsaoN, ,_ Ou~amos 

0 
orador. (H a 

V. Ex., como V. Ex. tom o direito· de fazer o v 
mesmo com 0 meu partido. outros apartes e o s,·. ptesidente reclama 

attençüo.) 
Ulll SR. DEPUTAno :-V. Ex. é mais que 

conservador. O ~!l". . ANtONIO. PxNTO :-St• '. president~, 
. corno J" à1sse, o proJecto que se d1scute proll).-

0 Sn.. ANTO:>lO PINTO : - Engana-se o, bindo o trafico de eeer:.vos entra o.s províncias 
meu nobre collega ; sou conservador ·e nada I não está. mais em relação cam as manifesta· 
~ais, e n~ o pa.rtid? ~nservador pôde con~- ções publicas destes paiz ; o pr~j ecto foi_ f~r
t'rar ns mmho.s conv1cçocs, e nem eU~ deseJa mulM:o hatres annos e depots d1sso a opm1ão 
proceqer dess~ modo, po~~e quer. a mtgos es- tem crcscLdó a ponto da exigir do governo uma 
clarectdos e nao automatoa tnconsetentes. sol uçílo mais ampla ~ mais larga sobre o assnm· 

O Sa. ÜANDIDO DE OLIV:EIJU. :-V. E.:. esW\ pto; por todos os ca~t?• do Ilr!p~ri~ brota, coin.~ 
fóra do seu partido. soberba fonte, o espmto a.bohc10msta, que va1 

O· S • -· p p 1 penetrando até nas consciencias daquelles qu~ 
R. <u-ITON!O INTO :- e 0 mesmo ar gn- mais se aeeustavam com o a !feito prodigioso da 

menta V_. ~x. e~Wi. fóra do s~u •. de_sde que se idéa. trillmphante; os jornaes de todas as pr~ 
poz em dtsstdenrua com a mntorUL hbora.l e com vincias registram todos 

08 
dias ma.nronissõea 

o gqverno. sem conta, e o govo.rno procura manter-se na 
O Sn. C.;.NI>rno I>E 0LIVJ<:lRII. da o-11tro aparte. obstinaçílo inaenaM& de nãc acompanh•r o 

· O SB.. ANTONIO PIN7o ::-Engana-se o nobre 
deputado ; a questão que· o collocou na dissi
dencia. ru..da tem de social; é uma questão essen
ciAlmente politica e de confiançl do governo •. 

O SR. CA.NDIDO o:m OuvEilU :-Estou fóra do 
miniaterio, mas não eswu fóra do partido. 

O SR. ANTONIO PINTO :- E eu digo o. V. E:t. 
qne estou com o meu partido e estarei, quer elle 
quizesse, quer não. (Apoiatlos da minoria.) 

o· SR. Tuo~.a.z PoloiPEU: -V. Ex. está com
promeLtand) (apontando para os conse1'1la• 
dores) aquella bancada. ( N6o apoi<rdos da 
mi!loria.) 

O Sn. RA Tisaotu : -Ouçamos o (1rador. (11 a 
outros wt.uitos rtpartes .) 

O SR. ANTONIO Pmro :-Sr. presidente, nfio 
canso em declarar desta tribuna, a face do pai2 
e do mau partido, que sou conservader, que 
tenho sentim.enlos átlolicionistas, q o.e manifesto 
com a. maior íran.queza, g_ue em nada quebram a 
minha solidariedade politica, Jã disse aqui uma. 
vez que um conservador não ó um estafermo, 
nm marco de redra plantado a margem de uma 
e•trada, indi:tferente- ao progresso e á ci\·ili
zo.ção, não ; e a. prova é que as nossas melhores 
reformas, as refo~ mais ntsis a gloriosas 
deste paiz têm sido reafuadaa pelos oon~er-
vadores. · 

Para não entrar om minuciosidàdes innteis, 
basta· lembrar ne~t.e momento o vulto immenso 
de Euzebio do Queiroz, que· foi um gr:>.ll.de re
formador e abolicionista.;· basta lembr~r ·o nome 

movimento, sem se lembrar da qus todos 
a9.uelles . go_vernos quo se divorciam d_a . opi
ntão, prmcipalmente retardando suas 1dca~ e 
aspirações, aniguilam-se por suas propr1a~ 

·,mãos. 

.Senhores, não sou intolerante nem e:tigente. 
Si DÃo e possivol metter~se de uma. vez n en
J<:ada .ná raiz da :~rvore :maldita da escravidão, 
o que se a. derrube de um só jacto, que se 
acabe ·por um golpe profundo este ca~cro 
que devora nossa falicidado., desejava. ao me
nos, q11e o pilrlamento brBZileiro e um _go· 
verno mais esclarecido c mais humano e.CIIm
panh~aso os sentimento• geraes do meu pair., 
o p~los sulcos de luz que a opiuiíío pu
blica tem a. bar ta nestes horisontes escuros, to
massem a questão pele vol:dadeil'O lado do suas 
difliculdades, melhor~ndo assim, não só a si

. tuação desgt•açala dos misoraveis escravos, 
como prevenindo os perigos qne IlOB e•pm•am 
no futuro, que jâ nos bate á. porta. 

O Sa. MoREIRA DE BARn.os: - O povo quer 
fazer por si, não quer que o governo faç~. 
nao carece de tutella. . 

0 SR. ANTONIO PINTO:- E' justam~te pela 
raz~o que dá o nobre deputado que eu digo 
que, não só o g·.overno, como es ~a. augusta. 
caroara não representam a vont~de nacional. 

O Sr. FEL!Olo DOs SANTOJ :- Então o que 
é qu~ repres3ntam '! 

O SR. AN'l"ONro Prnto ;- Rep1·esentam o in
tere-ss" 1 'O e.goismo, as con"V'COiGnBias p~rtida

. rin.s c nada. mais. E tanto é a8sim que 
um projeclo como (!Ste, tãn ·peqneno e tão in-
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significante. é propos.italmente demorada a sua 
discussão pol" adiamentos impertinentes, por 
ordens do diA invertidas, a p<>r todos oo su\1\er
í ugios conho~idos, para que não a~j:L discutido 
nem votado. (Apoiados e t<ào ap~iados .) 

U111 Sn. D:zPoTAoo: -V. EX.. não póde dizer 
isto, o a prova ó quo ostA diacutindo o pro
jacto. 

·o Sa. ANTONio P1:.ro : - Digo oom muita 
razão, e si as tou discutindo neste momenl.u o 
projecto, quBntos sserificios lenho íeit<> para 
isto V-Quantas vazes me tem sido negada a. pa; 
lavra neste recinto ? E por que motivo, senho
res 1 Porque tenho uma posição deJinida nesta 
questão, ·sotl abolicioniota decidido, e denelo
me, com todo o fervor do meu enthusiasmo, eru 
f~vor de mais de wn milhão da- creaturas búe
li~es,-que gemem nas zenzalas sem consolo, A 
capera. do dia da redempçl!o ; e elln 1a de vir 
aenb.orea, estou eerto dia lo. 

(M uítos apartes, sussuro ; o Sr • presideMe 
reclama a atte,.ção.) 

Eio a unica ra.zão, s~. preaidP.ote, porque me 
tem sido negada a. palavr9. -por m~~ois de lima 
vez, e não obstante, os meu1 nobres collegas 

·l iberaes g-ritam a cada. momento : « Queremoz 
r efu,•ma$ o prog-~es;;o; • e o governo qUG eo
nhece o genio do Iibernlismo ~tira, para conso
lar os <leseontentes, a pequenn la.robug-em desta 
projecto. (Risadas e apartes.) 

J á. chegou, Sr. prestdente, o excesS!> a 
ponto que um distiucto liberal, o S1·. Moreira de 
B:~J.•ros, achando-me eu ausente, me qualliicou, 
pelo• meus sentimentoa a.bolicioniat.a.s, de com
munista! 

UM&. Voz:-E' uma injustiça do Sr. 1\ioraira 
de B~rros. 

O Sa. ANro.;Io P n;TO:- E deve ser uma in
j ustiço., senhore•, porq_ue eu, na · minh~ 'lida. 
pt>Cifi~ e ordeir;~, , jàmats cl!~mei sobre mim o 
rep&ro das leis e de m eus concidadãos. Entre
tanlo devo dizer. ao nobre deputado por S. Paulo 
que pNfi.ro o communiamo das idéns generosas 
I) human.itaria.s , á stJ.,•agcrio. do escrava
gista, cnjo oegulho escorre .vda ponta. de um 
chicote. (Muitos apoiados. Trocam-se muitos 
apartes. O Sr. presidente reclar~w a:ttmção.) 
. Uli!A Voz:-0 Sr. Andrade F igueira é escra· 
vagis\a. . 

O Sa. Â.NTOmo PlNro:-Apt'Oveit?-me da 
occnaiii.o p~>rn dizer ao nobre deputado que eu 
não conheço caracter mais digno, m3.is probo e 
m~is respeitavel do que o daquelle velho que 
se senta ~qui ao m:eu lado, cuja vida inteira ê 
chei& de serviços á patria com profundo re· 
apeito de seus adversariose amigos. (Apoiados 
geraes.) 

NILo reparem os metla nobres collegas que 
eu chamo de valho ao Sr. Andrade FigueirJ., 

· por11ue níio lho fuço com isltl uma ofton•a e 
:acm olle tem o espirito enfermo do 1·~idadoe 
(apoiados) ; dou-lho a.ponaa a haruenkgern A 

q_ue elle tem direito, por seu llllh1lr, OXI'CI'iun
cta. e illustração. (Apoiado:. M uito.• OJIIIl' lo•. O 
Sr. presidente rcd ama attc~ç<io . ) 

. Sr. prcsideot~ , voltando :io projecto, cuja 
diScussão tem aido interrompida pelos apartes 
<los. ?-Obres depulll~os, eu perguntarei: qual o 
esplnto que. ? ~n=a ? !fUal a razão por que 
quor-se proh1b1r o tmfico 1nter-provincial! qual 
o seu fundamento jut'idico e phílo&ophioo 1 E' 
sem duvida alg-uma ~ i mmoralidacfe desse 
"?':'~creio torpe . Ora, si a ra~ã:o é procedente, 
st e 1.mll!oral o co:no _tal deve ser prohibido dB 
ptvvlncla a provmcta, a. mesma rad:o &llbsiste 
no oommcroio- de município a mllllicioio de 
Sllllhor,a ~n)lor. · • ' 

Não nos iUudamos, s2nhnres: e preciso resol
ver do IUl1A nz este -..asto e complicado proble
IIl!l-da escra:'idão ; é tempO, e a inq uietaçJ.o pu
bhca nos M'llla, para darmos Wll passo de mais, 
ao meno.~ pela transformação · do escravo em 
servo d~ gleba ; tire o setthor todo o proveito 
que puder do suo~ desSll. creaturo. miseMvel 
desse homem infeliz, mas não se f&ça dello umà 
machina, uma simpl~s besta de carga., um ob
jecto de irris~o e de esea.Pneo. (Apartes .) 

Eu collheço, senhores, em nosso paiz, ho
mena de toda~ as c!9.&S6s, ootadiatas, littero.tos, 
jurisconsultos, commerciantes, etc., etc. , que 
vão abrir a boca do esera.vo e examinar-lhe os 
den tes par~ ver si a mercadoria correaponde ao 
preço- e:<i!rido. E' um horror! ( H a >nuil o• 
apartes. O Sr. presidente reclama attenciio.) 

i sto nllo vos parece, senhores, UD!a immorll.
li®de, uma torpeza, mesmo em fuce da civili
zação e dt1 conacienoin. humana, que protestam 
indignadas ? -

Senhores, o tempo está contado: estaneada, 
como se acha a fonte da escra.vidâ:o pela lei de 
28 de Setembro, naatas 20 a.ono3, o mais tardar, 
não teremoa mais u m sõ escravo; mas ô neces
sario que não entregaemos só ãs taboas da mor• 
talida.de ~ sol11ção do. problema, e para isto 
eonvom que nilo na& limitemos a prohibir o tra
fico inter-provincial; façamos mais : acalJemos 
absolutamente com a compra e venda dessa 
mercadoria . (Apartes d~ Sr. FeUcio dos San
tos c out >"os Srs. deputado$.) 

E u n&o pon9o colllo o nobre d cpute,do por 
Mina•, n Sr. Felioio dos Sa.utos, que honte1u 
tentou justi!iC~or a eseravidão,mostrando adift'e. 
rença. quo h& entre o branco o o 11.0gro. 
(Aparte •. ) 

A proposi to de seJOe!hante doutrina, lembro
me de uma. ~em bellissima na vida paria,. 
men\a·r de P1tt. · 

Senhores, !\uando este grande estadista in
glez quiz a.bohr da sua. pa.tri~ o trafico doa. afri
canos, na c&mara dos comm1111S l he impugnn
va.m a tentaLiva, diz_eodo que a l'aça lfricana 
era incapaz da civilisar-se. Elle respondeu e~o
quentementG deste modo : « Eu lemb~o á ca
mara que os nossos maiores, es a.ntigo3 bre tlSes 
&'a.m tambem roabado> e vendidos nas praças 
de Roms!, G J.a se dizia que elles eram uma rnça. 
do gonto degenerada, incapaz dQ civiüsação . 
Entrots~nto, a Inglaterra é hoje um povo livre -
o oivilisado o a primeira n~o do mundo. , 

Sin~m u l' o.lavraa quo venho de re{erirde 
r Ol!•C)II\o. •o Sr. Folioio doa San~,quo que~ tirar 
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da. in<lapacioiade do craneo a justiD.c~ção do ab- ' de melhora~ a condição do escravo. não seja 
surdo da escravidão. E, senhores, mal estaria.- refra.ctario ao movimento social que se mani
mas nós, si dessa massa que pesa sobre nossos festa espontaneamente por todo o paiz, não 
hom bro•, viesse a co!l4tituição dos no.<sos di. seja indifferente ao seu dever e aos pN testo• 
reitos. E', portanto, perigo•:~. e fdsis;im~ a ·eloEJ.uentes da população brazileira . 

. doutrine. do nobre deputado. o Sa. TaoMA.Z PóJ.tP:mu.: -Basta que V. Ex. 
O SR. F'ELrcro ooa SANTas· :-V. EJ.:. esta me no; garanta o apoio do partido conser~ador. 

emprestando eousas que eu nã:o disse. o SR •. ANTONIO Prmo:-Quando V, E:.:. quer 
O Sa. AN'IoNro PrNTO :-Não estou em~re~- ~ustent~ additivos onerosos para o Estad(), 

tanào doutruus a V. Ex., const&rn do D111r•o mconelltuclonaltda.des escandalosas, como tem 
Official, e si o tem ahieu lh~moatrarei. ~ra~icado o ~otual miui.terio, nã~ espera. pelo 

O Sa. FELlCl o oos SANTOS :-0 mou discurso apolO do pa.rtido ~onserv~dor (apooados); conUl 
ainda não foi publicado. Não sou rêapousavel os ~otos pelas _bancadas. e veo.ce, porque 
pelo resumo. Não sei como v. Ex. não me faz •~PP?e que o trmmpho está no numero. 
responsavel pelo resumo da Ga%cta ele N oti- ( po.tr.àa8 .). _ 

elas, ou de outro plsquim igual. Nós conserVadOres havemos de conoorrer com 
0 SR. ANToNio PrNTo:-Não asi, li aquellas os nossos ;sforÇOB. e saerificios para ": g;estão· 

pahvras de s. Ex. no. Diario 0 ffioi al. ( Ap<rrtes, ~os negocws pubh:os, mas. ta:n~s o d1r~>to_ da 
cimtesta~ões. o Sr. presidente reclama rndagar onde es~o os prznclplOB do. partld() 
atte!'lçáo,) · liberal, e onde esta o programma de seu go-

verno. 
Sr. presidente, o q_ue eu mais admirn neste 

paiz . e um facto slllgular e extraordinario. Q"ando o partido de V. E~. apresentou o 
Reune-se lodosos anaos 0 nosso parlamento, e prGjecto q11e se discute, não pediu home
abundam discursos ·hrilhantes e a cada passo nagem ao pa.rtido conl!ervador •. (ApOiados e 
bellissi=s pllrases, consagradas ao progress(), opartes ·) 
à liberdade e á civilisa\)áo. A imprensa proce- E' bom, Sr. pre3idente, que os nobres libe
de do mesmo modo, e a julgar--se pelas phrases raes recorram a taes expeâienles, para justi
de nossos jornalistas e p:u-lamentares, este Im- .licarem os seus erros, reconhecendo as•im a 
perio ê a terra c1aasica da civÜÚ!ação e da li- insufficiencie. de sui escóla., e mais aiuda 
herdade. Que triste liberdade e civilisaçã.o, a deste governo, que nah faz e nem póde 
senhores, conquistadas pelo penoso trabalho do fazer. 
escravo-e pelos gemidos da escravidão ! Onde se Senhores, no dia. em que se apresentou aqui 
repetem scenas dolorosas; como ainda. ha bem o actual ministel'iO para exhibir o •eu pro-
pouco tempo na. cidade de Campos e de Valença! gramma., o nobre presidente do cQnselho, pos-

O Sa. R.\rti!BONA :- V. Ex. está enganado, suido de euthu.il?.s=, disse aos desoontente~ 
esse fa.cto de Yalença nil:o foi vcrdadeire. que o seu ·programma era o mesmo de iSôg, 

era a mesma bandeira - reforma ou revo-0 SR. ANToNIO Pmro :- A nossa liberdade, lução. 
Sr. presidente, se parece muito com o ban- Até hoje não temos a refor.IDÃ, senhores, 
qucte egypcio. Naqu.elle. banquete collocava-se mas o nobre presidente do conselho está cum
lllll es'!Ulfe ~o lado dos convivas para os ad- pl'indo a sua palavrâ, ternos a ro,•olução, com 
vertir, no meio do prazer, da contingencia. da as escandalosas inconstitucionalidades prati 
vida. Entre nó• dá-se a moerna co usa. ; ao lado cadas pelo governo. (.Apoiados e apartes.) 
dei!M liberdade que nós cantamos toios oe 
os dias, que endeusamos até o aetimo céo, U:n Sa. DEPu~·A.oo;- O p•l'tido escravagista 
ergue-so o horroroso espectro da escravid!o, é o de V. Ex. · 
para. nos mostrar a· nosso 1tt.razo, o nosso avil- O Sa. ANrONio PINTo:- Ha tantos conser
tamento e as nossas miserias. Por isso dizia vadores escravagistas ~omo liheraes. Eu não 
muito bem José Honifacio, patria.rcba da nossa. conheço maiores escravagistas do que Sr. Feli
inaependencia, e~I~ uwa carta-circular que cio dos Santoa e Moreira. de Ba<-ros. (Apartes.) 
puhlicou em França- " Si o Brazil não E, para mostrar, Sr. prasidente, quanto o par• 
póde acabar com a escravidão não é digno da tid" liberal e eserava.gista, basta lembrar que 
liberrlade 1>. (Apoiados e apartes.) elle defendeu aqui a. pó iil'rne o Sr. MaJtinho 

Ullu. voz:-ôs nossos ~scra.vos vivem meltlor Campos, o qual sustentâva e sustenta ainda que 
que o ·proletario. - a. escravidão 0 nma instituiç~o humanitiiJ'ie.; e 

o Sa. ANToNIO Prnro:-En.-ana-se 0 nobre ainda o Sr. Martinho Ca.m11os estaria. llJ poder 
d d " dominando o paiz ctlm a. v1rga. fcrrea da. escra· 
eputa () q,ue me interrompe; o prolataria si li vidão, si desgo;tos particulares do partido não 

infeliz, si a "desgraçado, g'Ulll'ds. ao menos em 
sua. consciencia 0 sentimento sublime de sua. apressassem a slla quéda. (.ilf uitos t.lpartes .) 
liberdade. bto só é bW!tante para sua visar aa Aceito a confisllão que f•zem os nobres de-
aganis.a da miserm. . pu.taàos liber::.es, que não sã() escravagistas, e 

espero · q_ua deste tardio arrependiznenro saia · 
_Senhores, j~ que. o parlamento da meu paiz alguma reforma. em úvor da causa ~ bolicio

nao póéle, ou por outra, não quer elevar-se a Dista. (Trocam-SI! muítoi apartes.) 
uma certa espbera de luz, para não conhece~ Diz o n.ohre deputado por Minas,o Sr. Igna.eio 
a.s dolorosas verdades que nos entram ·pelos l\hl'tins,qrre n'o estou agradando a03 meus oo
olhos, ao menos faça algllllla c ousa no sentido religionarios. 
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Não ó exacto, os meus amigos co!Jservadores I que occupo a tribunt rar:. def<·nde~ a caus:t 
não fazem questão por minhas crenças aboli- •iO' fracos contra os fortes. Est• enthusiasmo é 
cioni•tas. a que fize~;sem, eu como todo o hc- justificnvel, tanto mais quanto me vejo só e 
roem de bem, a. primeira ob<·ig .. çll.o que tenho unico nesta Cllaa, defend"nrio uma ido<~. nobre~ e 
é de ~grad~r a minha conacienciL Depois generosa e acrçmente atacada. (Não apoiados.) 
disto estilo os amigas c a politica. { M"ilos Eu quize1·a ve•· estl! ldéa defendida, não por 
apoiados·) mim sã que nada valho, mas por outrJs col-

O SR. AI•FONSO CEI.SO JuN!oa:-A conclusM legas, cuj~ intelligencia está. experimentada 
é que os amigos de V. Ex. não estão de aceõrdo pelas lutas. Entretanto _cada ~nfaz o que pbde, 
com a vo•Sà cansciencia. e eu dou de ~.?da o cot·aç~o ~ mmha. b~a vontade 

o sa. AN'l'ON!O PINTO:- Senhores, eu não para_ve; r,;o.lizada esta.tdea. pela qui! a minlm 
me proponho e nem pogso discutir o projecto provmcu t:mto•e esforça. . 
em todas as su~s partes, pqrquc a sua integra O Sn.. J. PE'!COJ :-Depois que vendeu os 
ó contrari:t á minb.:t opinião. Nà> desejo rtue escravos. 
se prohiba sdment~ .o tr•alko interpt•ovincial, O Sa. ANTO'"'' PJNTo:-Devo cli:r;er ao ltobre 
des<ljo tambemquesepriJhiba a compra e venda deputado que S. Ex. e pouco genoroso para 
de escravo,;; a.bsolutamente. com p C<la~a, 'lue si v~ndeu escravos, foi lev~do 

Emfim, votarei pelo projecto, porque é um pela forç• irresistivel ua necessidade. 
adiantamento ao estado a.ctual das acusas, mas O noure depu Lado si quer ser justo deve 
não posso deixar de confessa!' f[Ue é defi- sttender e •·espeitar o po.pel brilhante que tem 
cientissimo. feito minha provinci~ nest& questão. 

No tempo em que foi apresent&do, ha trea Foi um deputa.do cearense que leve a glol'ia 
o.nno3, tinha nzii.o·de se!', hoje não tem me.i•. de ser 0 primeil•o em apresentar um projeclo, 
Assim 6 que· o nobrz presidente do conselho, ew. i852, pedindo o. ca~o. camara a liberta.yilo 
prometlendo solemneroente atacar de frente a do ventre da mãe escr~va, e dahi paro. c:\ o 
questão do elemento s~rvil, não o fez, e limi- movimeuto abolicionista não arrefeceu um só 
·tou-se a mandar d"senterra.r dos archivos este momento. Negar-se ao Cear~ est~ hom·a' ó 
projecto q;,e não s.llisfaz mai.• âs erigenoias <la esq ~.tecer a ju•Liça e a verdade. (Trocam-se 
ao tua !idade. (Troc,cnt-Se m"'itos apartes.) , uitos ap ::rtes.) 

E' costu_mc do actu~l ministerio, apresental' Sr. presidente, aproveitanlo-me da occasii!o 
ou aceitar projectos falsos e er;·onsos e toroal-os e :mtes de findar o meu discurso, ~~queira a 
pnra base da disc,n•li~. V. Ex. para que dõ providencias, attm d•,.qua 

Ja o additivo de iO •}n. sobre direitos de im- o. respoctiv<> C<ltnmissiio dó o sou pa1•ecer sooro 
t>Drtaçiio, S~l'l·iu pal"a bnso do dis~IBsão, com ,., a r.etição do Sr. Joaquim !:\abnco referente i 
promessa de que seria emen.l~do mais tnr.lc ; maleoi~ da ~bolição. 

~~Jo 0p:h";~:~ri~oL~~~lK:;~o ~;~;~~·~:o~rr':l&~~~ O Sa. Jo>ll MA.RUNNO : - h to nilo t'osolv~ 
(Apoiados e não apoiaàos.) . n~d~. 

Ainda hontem, a propria dis;id 'nda liberal O Sa. ANTONIO Pl~"To : - Não re;oiV•) naà3, 
hostilizo1.1 com pahvras crueis ao g·overno, por mas a camara não iiea tolhida de m~nifestar-se. 
ter exorhilado do suas altrH:i'uiçõcs o nlio •~ber 0 Sn. TllOMAZ PO!>!PJ1.U:-V. Ex. tem o recurso 
comprir o s ·'u dever; nós, conservadores, fi- de apre-entar em fórmn de sab3litutivo. 
c:bnos silenciosos na expecto.tiv3 dos llconteci- 0 Sn. A"TON!O Pt:sro, _Lembro á mesa. 

0 mentos. . . · d d · t 
Sr. presidente, m!!.nifestaàa assim a minha cumprunento este ever, e '" o me pnreoo 

opinião com relação llO projecto que se dr•cute, ba.stante. (.4.part~s.) 
resta-me fazer. ardent~s votos para que ~e aca- S1•, pre~idente, achande>-ma fatigado mui 
be de uma vez por todas nest~ paiz com o im- prinaipalmcnt~ pelos muitos e frequentes s.par
moml co:nmercio dJ eoc1·avos. Felizmente a tese interrupções de. toda a ordem, que me 
infamia. do trafico níio existe utois nn .. minha. p~~ccelilt'eenr~o eropreg..do P":r~ me dGsv!•r da 
proviuci ·, mas sinto que no r.Jsto do lmperio discussão, vou terminar as rotnhas constdera
ainda se orgll.nizem esses mercados de c~rne çõ,s, fa.zendo um protesto que é o brado espon
humana, para satisf.u:er a cubiça e o· egolEuno tanees do meu coru~o. 
feroz dos especuladores. Faço votos, Sr. pesilien te, par-'. que as i Mas. 

A minhn opinião é que estn. augusta camara, abolicionistas, hoje t.ao csaa1'nec1ds.s e despre
si entender que dG\'C fazer alguma co usa no zada• sejam a ma.is brilhante corô:> daguelles 
senti lo d •sse projecto, ataq.ue o mal na. :na que soulnr.1.m suslental·as nos di&s da adversi
fonte, acabando absolutamente com a compra dade e o mais completo triumpho e o ~lardão 
G vonda. de cscra.vo:ll o convortend.o, pot• uma imm;rredüuro de nos~& felicidndc futura. 
transição ll\1\Í natura), 0$ aetuaes em SCrvD3 (Jiuito bem, muito ben>; O orador e fe!íci-
ih gleba. tado pelos Srs. deputa-:los.) 

O Sn, l~Et.lcto nos S,\NT~~ ;-E ·onde não 
hom•er gleb11~ OS1•.Meton:-Sr.presidentc, s.intos~ja 

0 Sa. ANTONIO Pu,To ;-V, E:t. f:n·a com o om hora. tão ndiantad" <h primoiro.J'o.rte dnol'-
se u [H"oLeccionismo. (Risos.) de tu. do dia, em que c•ta coll:x:ada esta discusaão 

Espero, Sr. presi?~nte, que cst.1. íllua\re· c~- que, tenha eu de uzo.r da l'al1l:vra em !lss~mpto 
mar.1. me· <lesculpa.ra alguns a•·rebata.mentos, al" tão importante, qne tem prendtdo a attença.o das 
guns trsnsportes que me slo naturaes sempre altas illustraçües do"paiz. Fe)ecito-me, :pQrem, 

V. IV.-56 
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por<tU3, sendo a primeira vez que tenho a holl
ra de occupar a attenção da casa, vou tratar do 
projecto que probibe o trsJico interprovincial 
de cscra.vos. 

Sr. presidente, eu, como cearense e ropre
s~nlante do primeiro distrido cleitor~l da mi
nha provincia., não podia eximir-me do dever de 
tomar parte nestà discussão, tanto ruaie porque 
minha província tem ~ido aquella que t.omo11 a 
pnieia~i va n e•te assumpto. -

Não venho fazer um. disCU!'>O, venho a.penas 
cumprir um dever. para. mim sagrado por 
muitos motivos e, no cumprimento d esse dever, 
direi como Oicero-facia.m _ut p3tero _ 

A escrav!l.tura. data doa primeiros -tempos da. 
humanida.de- Os h e breus. os gregos e os roma
nos, posauiatn escro.vos, os roma.nos 0 3 rooru
tavalll dentre os prisioneiros de guerra e dentre 
os povos vencidos; ma.• esse direi to que ern 
apenas, eoma ain~ o 8 hoje o abuso do direito, 

. por ser elle o fructo da opprewo do fr.>.eo pelo 
ÍO!Lê, n nnr.a. fai bein a.r.aito nem rcconh,.:ido 
pela. humanidade, e a. vrova. é qae_em todos 0 8 
pa.iz\)3 e em todov os tempos grandes tumultos e 
até g uerras i ncruentas. tivera m o~igem na de · 
feza da liberdade, tiveram por causa a. n.sp i
rai;il:o de libertar-se lllll& párte da sociedade da 
naurpaçào das seus direit<:is pelo egoísmo da 
out~a part' mais pod~rosa, e verdade, m~s que 
era. entre os antigos tn\l.itas vezes menos .nurne

_l'Osl!.. 

O trafico interprovincial de escr&•os foi abo
lido em minha prorincia, em data n lo muito 
remota e partiu justamente daquelle~ que, tendi) 
por habi to lutar contra. a ftU'ia do oceano, em 
bu•ea do• moioo de subsistenoi~ pura ai e au~s 
famílias, deixaram por momento esse trabalho 
ímprobo para pugnarem pela lib3rdede dos 
seus irmãos. · 

Foram os Jangadei~os ·que deram o primeiro 
brado contra esse ccmmercio immon.L A~é 
então o~ proprioa senhores cr~m os que faziam 
o trafico, embarc:~.vam-se com os seua escra.v<» 
pat-.1 deftaudo.r o th esou t'O, porque dei:u.va.m 
~ssim de . pagar o direito de export:~ção, que & 
de 60$ por eabeçn.. 

Os COillpradores da escr&vos, .. fim de illudir ll 
lei, ma.nda.vam passar procnra~.ão em nome doa 
aeu~ agentes aqui do sul, evitando o. >sim o pa
gamento de todos os direitos úe exportação que 
na. miaha proviu~ia asoonduu a 120$ eo·m todas 
as despens. 

Todos vóg sabeis que, pelo art. 77 do resrula
mento de c1utas, de 2 de Setemb ro de 1874 os 
tabelliies levam por uma escriptur& gernl de 
1 :000$; passa.da parn o proprio senhor 8$; até 
2 :000$ 10$, que o enbata.belecimenlo da pro
cumçào parn venda. de escravo cust~ 20$000 , O 
que & cert? é que Í<l.~iam seg llramente a eco
nomia de ub.s 60S a 70$ por cabeça em prejnizo 
do tb.eoouro. 

~ sociedad<; liJ;>ertadora, de que fazem parte 
saliente os caaell'OI, os typographa. e artis!a8 
d~ outras cla3Ses, e que tem prestado relevantes 
serviços_ a causa da em!Llleipa.ção dos e11era.voa, 
_entendeu que devia. cofl:&r eSl!e abuso, e, para. o 

e :tP-mplo ser mais edificante, começou a justiça 
por <:aSilo . 

O lll3ojor Camerino, cearense e cavalheiro 
distineto por muitos títulos, foi á. FGrta.leza, ea
nito.l de sua nroúncia natal procurar lenitivo 
1'-09 ""'" soffrim~nto• - Alli comprou uma e s
cra va. idosa, para o serviço do"testico, Esu. 
eacrava. tinha uma Jilha. e, não '!uerendo que 
ella ôcaase separada de seus car1nb.oa, erope
nhou-aa como o =ia• Ca.merino patu quo trun
bem foas~ comprada a sua !ilha moça-

O m"'jor Oam.erino, coração generoso, com
prou a filha desS!I escrava a pretende 1 embar
cai-as para o P ará._ A soc1ed&de l ioortadorn 
eomprehen deu que el!lla comp.-.. d ,., .. o direito 
de s uppôr - Sê que o major Gamerino nio t inha 
em vista at tenJer sómente ao serviÇ(l domes
tico, mas fazer eomme:·cio de escravos, e no 
dia do embo.rque, os jangadeiros, que ta.mbetu 
fazG:n pa.rt.G tfesea dígna. &li$CÍaçãO, dein r•un, 
eomo disse. as l utas fio Clet'lano por outl'l\ mai• 
nobre em favor de s~us cont~rraneos e dech
raram : neste pGrto w.l:o ha mais embargue de 
escravos. 

Es•a brado de oivilis:>ção tão heroicamente 
d~tprendido na.quQ!b praia, repercutio em. toda 
c1dade,e em um momento dado um oo.eano de povo 
enrrent•wa com o mar e as vagas, arqueando-se 
livres e l"&lntente; , produziam um aspcto des
lumbrante e ao mesmo tempo,. odo1b.o, porque 
csto.va i mminente o con:t!icto, a lut:,.a.ngr ll>la. 
talvez. O oceano invencível pela imm.ensidão e 
pelo abysmo ;_opovo, ina.taca,vel pelo numero e 
pel:. fo~ça' aq uells refulgia de imponencia,este 
transbordava do jubilo. 

Quando & outorid.O.e policial, po•lada na praia 
procura va._ garantir o dirPitO do mnjor Cameri· 
no,rep.en~m:>mente oa escravo< desappareceram, 
n!o como Romulo no moio de uwa.lempesta.de, 
porem em u m earN de triumpbo,applaud ido por 
toda a população da cidade, pois pa~a tanto não 
foi preeiu a. luto.. 

Deata <hta. em diante, senhores, o lll8l' do 
Cell!"á, que era manchAdo pelo neg !'O tl'atico de 
carne hutnana, tornon-se o mar d'3 esperança 
de hnm.a.nida.ie e de civismo_ 

Sr . presidente, pensando deate modo e sup
pondo interp8t""r bem os sentimentos g ene
rosos da miilln província e, principa lmente, do 
1• districto eleitoral,que tenho a honra de re
presentar, eu não dev-o aceito.r este projecto 
por oe:r elle insniliciente, como di""e o lllualrado 
repr~sentaote pelo 11• districto .,o Rio de J a
neiro, pois, não póda satiaf>Zer as largas vistas 
do governo e as aspirações da minha proviucia. 

St•. presidente, o projacto, dando aos se
nhares e poarmidores de escravos o direito de 
tra.nsportlll-oa d, provincia a província, vem 
de certO lllOOO B1JICCÍOD&r O shuso de qne fullei; 
as p~naa que i rnpõe sito por de rnais rigorosas, 
como muito bem fez ver o nobre deputado re
present-.lnte do Rio de J.,.neiro, ã quem me re-
feri ha pouco. . · 

Elb.s aão ~· da lei d e :l83i contra o· lratico de 
africanos a qual &ó é lembr&da para vergonha. 
nossa. 
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Como ..aba L., senhores. esta lei impunha no eheg:J.rá. a vez de íallar sobre o projecto, eu, 
seu !l.rt. 2• as penas do art. i79 do ~odigo eri- pelo. ordem, vou a.presenlat uma reclamação re
minal-oito a:anoa de prisão, e além disto mais lati v a á. t•edacçii.o do ar\. 32, Da respe-ctiva 
200$ de multa por cabeça, e "" despezas de act~ consta que ;J.presentei uma emenda fazendo 
reexportação do afriCAno p!Lta qualquer porto applicar o.o fundo de emancipação do município 
da. Airio:"l. n ~utro, que não é provincia, o prodacto dos 

impostos nelle cobrados ao rueom.o fundo de 
Entendo, que, r.as condições em que se eiruJ.ncipação. 

acha. esta questão c depois das con ver-
sões que tenho observado na•tes ultimas Ora, Sr. presidente, no art. 32 não se men
tempos, não só entte os conservadores, no nu- ciona o município neutro, mas unicamente aa 
mero dos quacs folgo de reoonhe~er 0 illu~tre provincias, donde ·se poderá talvez concluir 
collega, que, ha pouco, occupou a attenção da que o governo não se achárá alstricto a fazer 
casa, de(endendo este projecto, o illustrado re- em relação ao municipio neutro aquillo que 
pre!!()ntante do i 1 o diatricto da cõrte, comOo ,_1,evera fazer em relação ás províncias. 
tnmbern entre os liberaes ; todos aceitam est~ ·· O Sn. BEzEn.R., DE MENEZES:- Foi Mgano 
instante necessidade, e:e.tendo repito que não da r<ldacção. 
devemos perJ'er a occi!Sião de abolir de uma vez 0 .SR. DuquE-EsTn.ADA TKIXEIRA. :- Apre
o trafico iuterprovincial de escravo•, pois, que liorito esta minha raclama.ção para qne a. nobre 
só isto póde satisfazer as asp:rações do paiz. comrnissã.o de roàacção adopte um" que e•po-

0 illustrado representante do 5• districto da uha. plena e claramente todo o pensamento 
corte teme muito a abolição da escravidão, di- dag_uillo que votou. 
zendo que os escrtJ.v~s alfor:riados no interior o SR. BEZERRA DE MENEZES :-0 que se 
procuram as capitaes, deixando a la.vouL·a., que venceu foi 0 que o nobre deputado ~cab~ de 
vai :ficar sem braços,. como si qu.em csti vesse dizer. 
nas capitaes não pudesse prestar scrviçJS 9. hu-
manidade, não fos>e cidadão brazileiro. Outros O SH.. PrutsiDENTE :-Estando presente a. 
b~a.ços proourarl!o a lavoura, desde que desap- commissão de red:>cção, clla tomará na devido. 
paraç~>m os escravo•. considerãção a jasta reclamação do nobre depu-

tado. 
Penso, senhores, qu~ não a~ deve fazer o.· 

abolição immodio.ta, acredito, porém, que 0 Sã' lidas, apoiadas e ~ntram conjuutaru~nte 
paiz aceitará bem qualqusr medida. que 0 go- em discussão com o project1 as seguintes 
verno to:ne ao sent1do de apressar o mais pos
sível a solução dest~ magna questão .. 

. Sr. presidente, pretendo na 2• discussão apre
sentar um proj ecto scràstituitivo sobro o trafico 
e não o faço, <!es.ie já, porque me pareoe que a 
primeiro. discussão trata ape113s da utilidade 
geral da mataria, como bem diz o meu nobre 
co !lega, autor do projecto. Acho-o muito util, 
apenas recuso o prejecto, como está conce
bido. 

Não <leijejando, 81·. JWesidenta, entrar pela 2• 
parte t\(l. ordem do dia, por isso 9-ue o regi
mento não me o permi tte, vou term.mar estas li
geit·&s considerações, dizendo eomo disse aos 
roaelitas Moysés, o inspirado do monte Sin~i: 

"c~ridade paro. com o estrangeiro e po.ra. com 
o es~ra.vo. -. Fomos colonos, sejamos hoje bu
aileir)s dll.nlo iguaes direitos a todos a'luelles 
que pertencelll a. 4;1ste vasto Imperio, que-, eomo 
dizia o pQeb, Thomaz Ribeiro : «Ha de ser de 

. nossos filhos, foi de nossos avó3. " 

VozÉs; - Jluito bem! O o1·ador ,; cum
pl'imentado. 

A discussão ti"-.-.. adi~dll. pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

'Continuação da · 3" discnssão do orçamento 
da receita geral do imperio · 

O Sr. ·Duque-Estrada Tei.
xetra. (Pe~a ord~m) : - Como nlto sei !Í me 

EM~ll!lH.S 

Adclitivo 

Fica o gGverno a.utoríndo para mandar ven
der em hast:J. publica as fazendas nacionaes da 
ilho. de MM·9.jó, na provincia do Po.ró., abr:ndo
se concurrenci& para cada uma das fazendas 
separadamente e dividindo-se as de grv.nde ex
tensão. 

Paço da canl'trJ., 12 de SeLcLHbro de 1882.
G. Crt<~.- .'llac-Dowctt.- Dt•, Ca .. t<<o.
Passos Mimnda. 

Emenda ao lXl!agrapho re~ativo ao í-ntposto 
de ea:Jlortaçao 

Estenda-se a reducçõ.o da 2 •/o fui ta no im
posto de exporta~ão do eaíé, do assuea~, do al
godão e da herva-matte, ao imposto de el:po~ta
çltl> do cacau. do urucu, da. cusLanha e da 
borracha. 

Paço da cama1·a, 12 de Setembro de· i882.
G. Cruz. -Mac-Dowelt.- Dr. Cantiio.
Ad~ia»o' Pimentel.- Passos Miranda. 

Additi"o 

Fica o goyerno antorizado a conceder trans
porte gratuito na estr9.da de ferro D. Pedro H, ou 
em outra• pertencentes ao Estado, a todo mate
rial fixo e rodante da companhia do. Allo-Mu
riahó e de outns quaesquer que as do Estado 
se entronq u.em ; não \igorando·, porém, esta 
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concessão p3.ra madeiras dG proycu ioneill oetrJ.u
geira, salvo si no paiz não se encontrar as 
que se lorna.rem ueeoss:\rias.; e assim. tamb:~m 
a vend~r. á. mesma companhia do Alto-:Muríabé 
ou outra.s .empre~as de estradas que s3 entron
quem nas do Ea t~rlo, polo cu•to o t r,Jnsporte, o 
combustível cecossa.rio o tran.spor te g ra tuito dos 
objecloJ preciso; parn o lraf•Jgo, dura.nto 20 
anhos. 

Sala dassessiies, 12 ele J:> ot>iub"" de 1882. 
Matta Ma,"Mrlo.- Affon$o Celso l11nior .
A.lrn ~icla Nogue ira.- Ulhôa Ointra.- Jo c1o · 
Pe>lido. 

Emencl~! 

E' o governo a utorizado a conceder ã. em
preza ou companhia que lomal' a si a cons\rucção 
d ' olll'lls definitivas na barra ·do" Rio · Gr.•n.l ' do 
Sul, Ou ~ abert urn de um canal ((ltO ~::~eguro á 
provincía fr.•nca naveS"'-ç.ão marid m1 naquell9 
po nto do . litoral, durante· o JH&zo maximo do 
40 :tnnos; alem dos fa.voL·es <le quo tt·ata a lei 
n. 1746, d~ 13 de Outubro de 1869, o direi to do 
cobrar as seguintes tasas,qae não cxccderiío de 
Por tonelad~ de ~~avio d~ vela., que 

transitar pela barra ou ean:\l. _ .. . . 
Dita. idem idJ ro a v~ por .......... _ • 
Sobre i"' pnt 1ção àitecta .... • ...... 
Tdl.lm idem das províncias. _ ....... . 
Sobr' " ~l<pBrtaçã.o pam o ostrangcil-o 

ou para outras provincÍ,\S __ •.••.. 

f $000 
600 

2 i /2?/o 
1 •/. 

i /2 "/. 
-Esias t.\.xos só podoriío s~;· cobrnd ·~ depois ela 

conclusão ,:ru; ob1•:.s. 

Sal • dns acs ·,ueR, 12 <lo Sd ombJ•o do 1882. -
J)i<ma. 

Emcncl<t ao «d,litit>o sobre fuoo•·~s às fabrica$ 
de fiaçf!o; e:~ tampa.rla, etc. 

F icam extensivos o todas as fab ricas exis
trntcs. e ás que se astabcleccrem DO Imporia 
os fuvor es conecdi.Jos a \ \'illiam F o:. & Comp . 

s,!a da> sessões, 12 de s~tombro d~ 1882.
uopoltlo_ ele BuUwes.-TTwma:; POnlfCU de 
So'""'- Bm;;._!t.- .l f{o.,so Celso Jwuor . 
l !Jnt.<cw M C!rtins. 

Fi.aam il)·:)ntos do re.gamento dos ditGitoa de 
iw:•orl.~\'110 as :nachin~ o matGriaes nncessa
rios a; obras da companhia d ts aguas do Grão
Pará-

Sala d~s ses<õca da camara dos àeput&dos, 12 
de Satcmbro dP. 1882.- D.·. Cant<lO.- .'I(ac
DoU>ell_ 

Adcliti"o 

Apt·esentam:.s corno addi tivo o pruj6cto n. 116, 
do co~rente anno, d:\ commiss..'to de c~nunercio 
industri3. e artes~ ' 

E m 12 de Se'têrulit·o d(l tS.si .-Matta M a
chado.-Jõse U âJ4 Ut,,hlo. 

< A llSseml.>léa. gcr<>llcgisl~>tivn resolve: 

Art. 1.• S2rá concedido ao Dr. Jo,io &ptista 
de Lacerda um promio de 30:000$, em mo~da 
corre!lte, e m remunera~ão da su:< descoh:· ta 
da acçã.Q do perma:ng-anato de potassa como 
ant ido to do veneno ophidico,conforme o art. 17g 
§ 26, i n fine, .da. constitUição do Impel'io . 

Art. 2. o Ess"' quantia será tirada do. v erba
S·:ccorros publicas e melhoramentos d a c~tado 
saoithrio-d~ orçamento do imperi o. 

Art . 3.• Revogam-se as disposições om ~!>ll
trario • 

. S~la das commissõ~s em i2 de Maio dJ 1882 . 
-Felieio dos Santos.-Bar([q do Guahy. 
F . B el i!ario. :> 

E metidaS 

. At•t. 1.• n. ·42 (irop.)$\o sol,re ~ubsid;o 1: yec~ 
Cllllen to) acrescente-s-, - red11sida a contt·i-
IJui ção àe 5 °/o a 2 °Ío· -

Art. i.• ns. 1 a 4 . (fnndos par" eduCl\~.ão de 
ingonnos) 5upprirnam-se,tlSSS1ndo para a receit~ . 
geral os imp ostos sobre loterias, etc . 

Art. 7. • Supprima-se o período : 

<0 imposto sobre lote:•ia.< é t·eduzido a 15 •/•-" 
. Art. tO. Supprima-se o pEriodo qu~ eleva no 
dobro a ta:ta de transmissão dos cscri\vos· na 
córte. 

Art. H. Supprima-se. 
Art . 12. Sep:.ro-se tb orçamento e seja ou

vindo i • eowmissões <le fu.zendi\ e justiça. 

Art. i3. Acrescente-se : 

Pa.ra::mpho u nico . Os predios novos que a ; 
sociedades nnonymas constr uir em desta data 
por dian te ficarão suj ei los sómante ao imposto 
preiial singelo. · · ' 

·At·t. 2L Ac~es~ente-se: E st:.J. dispo•i~ é 
JlOl'ltll\oen iO. 

Art. 24. SeporG-se parn conatitnir proj"ecto 
sepnr&do. 

Arts. 2ô n :3o inclusive - Saquar~ma. 
Ar~. 32. Acro>cent•,-se: li:sta dí•po•içió c 

pormanentc. · 

Sd t\ das ses.•ões, 12 de Su~m!Jro d'~ i ll82 . ..-
·.L Fig l!eira. 

. O Sr. Visconde de Parau.a
guã. .(preside>tte do conselho c ministro dv. 
faoendrt):- Senhoras, afastando-me li'l pratict< 
até hoje segtlÍàa, sou o primeiro a tomar parte 
na 3• discussão do. orçamento do. ·repartição a 
mou oorgo, com o., Jim de tr,,zer-vos alguns e .... 
claracimentos, fundod .s em algarismos, que 
t9l vaz sejam necessarios para guiar-vos neste 
debate . 

Como •~ ll:t.be, a co:mara, na 2• discu~são do 
orçamento da receit:J., por. motivos muito pa.
!rioticos, julgou conveniente reduzir 2 •/0 DOS 
uupoaloll da exportação. 

Com e[eito, a.ehâ ... SJO a noass. la.votu"a. em cir
curnstaneiâ!! preca.ria..~ ; e:Ú.!!é toda ." solici-
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tude e favor doa poderes do Estado, Não lu quem 
o· conte·•te; e ó o àesideralum de. todos que 
•e possa. de um:~. voz extinguir os direitos de 
exportação, porgue, como j:i disse uma vez, os 
productos do parz, represents.nào o seu esforço, 
carecem do ser animndos. Mas az circumstan
cias do paiz são taes que não podemos realizar 
actualmente esoe nobre deoignio. 

A receita., segundú o projecto-da commissão, 
está o>·çada em :126.4:10:700$, qua, com os 
2.500:00~ do soldo dos depositas, dão a som ma 
de i28.91Õ:700$000. 

Attendendo-se, porém, â diminuição dos 2 °/o, 
que se calcula em 3.344:500$, a dita sornms. 
desce a. 125.566:200$. Tal é a receiu. com que 
se deye :faZér face ã dupeza j:i \'otada, na 
importancia ,te 131.794:14:0$000. 

E~i.n dcspczo. a.cho.-so distri lmido. da se guintc 
fórma pelos ditrerentes minietorios: 

Ministerio do imperio ...... 
Miuistm·io da justiça. ...•.. _ 
Ministerio de es~ra.ngeíros. 

Ministerio da m1>rinha ....• 
Ministerio a .. guena ' •.... 
Ministorio dE> D.?l'icultul·a-. 
Minütorio da. fnzcnda.., ••. 

8. 912:771$84.4 
6. 927; 053$941 

896: 7t9$666 
i 1. 000: 7!3$795 
14.314: 920$894 
25 7i7:4Q8$551 
62. 282: 275$764 

i30' 060: 1154.$4.'55 

Acrescenta~do a este total a qúantia de 
1.5134:076$899, que <i o augmento resultante d:L 
votação do senado, ascende a dospez:. U. qllantia, 
<[Ue ha pouco illdic1uei, dei31.794:740$000. 

O Sa. CANDIDO DE OLtYEIRA :-Ma• o senado 
diminue 1.000:000$ no orç~mento dD agricul
tura. 

O SR. VrscOND!I l>E PARAKAGU,Í. (1)rt!lirle>tte. 
do conselho) : -Ainda não foi ''otada &ss~ 
dimin uigito, 

O S11.. CJ,.NDt!lO DK ÚLI.VJ!:IRA :-Ma está 
prorosta. 

O Sn. VxscoNDE DE P.mAKAGú., (JlrCJídettla 
do coMeti•~) :-0 augmento já. vot~do pelo se· 
n:lodo diz respeito ao ministerio do imperio, na 
importancia de H8:223$, e bem a.!SSim ao minis· 
terio d~ guerra no valol' de 1.648:294$(){)(). 

Houve no ministerio d~ justiça uma redui:çlío 
de 232:440$, que; deduzida da samma dess~ 

. ~ugmento, o reduY. ~ 1.564:076$889 . 
Ora, si prevalecessem os calcules da nobr0 

commissão,@ deftcit seria espantoso, porquanlo 
ha outros encargos que pesam ou que deve"1-
pes~r sobre .o thesouro, os .q_ua.es ainda não 
estão contempla los, e é p1·eciso que a camara e 
o paiz os conheçam. · 

Mas, segundo os ultimas bnla.ncates. do tbe
aouro, a receito. geral já arrecadada e que ainda 
se poderã srrecadar no semestre addicioual 
do exercicio de 1881 - i882, eleval'~se-ã a 
132.929:792.$847, incluitlo o saJ.do dos dcpo
eitos. 

Portanto, devemos contar com uma receita, 
não de 128. 000:91 0~, como calculou a nobre 
commissão, e sim de cêrca de 133. 000:00()$, 
iucluido, como disse, o saldo dos depositas. 

Nestes termos, tomando por base os esclare· 
cimentos. que a"abo de dar à C3tnara fundarias 
no ~onhecimeu to da arrecadação ulthna, resul
taria da compara.çãa da despeza com a receita 
um saldo ile i. !35:052 : mas este aa.Ido é 
~bsorvido pela reducção votada, ~Jquo, so cal
cula, em relação aos nove mezes restantes do 
exercício, na impo~taacia de 2.508:375$()00. 

Portanto. em vez de um saldo, teremos um 
aeficit de 1.373:000$000. 

Si, porém, forem restabelecidos os 2 °/o sobre 
a exportação por uma emenda ~upp~essiva, te• 
remos o mesmo saldo de f. i35:052$()00. 

Devo dnr :> eamaro todos os osClo.recimentoe, 
figurando varias hypotheses, poque. tendo a 
c~rnara a iniciativa., rrue respeito, em matería 
de impostos, .cabe·lh~ tomar a resolução mais 
3certada. 

Confiado n·, oeu bom sen..o • criterio, o•pero 
~ue ella nilo apresenlarà um Ol'Çamento des
cquilibrli-do, decretando despezas e não dando 
os meios de sa.tisiiuel·as. 

Si a reducção, em vez de 2 °/o fossa de ! o/", 
haveria ainda assím um àeficít de 881:000$, 
que tal vez fosse annullado pela progressã~ a,. 
renda. 

Tenho ouvido ent~e amigos figurar-se essa h.y
potheso ; mas os uobres depulados, que são 
homons pra.ticos, conhecendo as circumstancias 
difficois do paiz, nlio quererão concorrer pa1•a 
utn Ol'ça.mont~ desequilibrado. 

O f!Ue d~sejam, comprehendo, é sigJtificar 
aoo .9ous con~tituintes D zelo q ne os anima pcll> 
prosparidadB da agric uhara ; ci consagrar o 
!Jom principio d~ extincção dos direitos de ex
portn~iio, começando assim a firmar esse prill· 
cipio. 

Fora par~> estilllar que todos os ~nnos pndca· 
semos i r gradualmen~e uilllinuindo es•e• di
l'eitcs. Todo. v h a. roduc~:lo dG que se trata, 
pOl' clinünuta, pouc~ ou n~da aprovei~a ao agri
c ulto1·. como já tive occasião de pon<:le~"aJ.· á. ca
m~ra, c muito bem disse o honrado deputado 
pelo Rio de Janeiro em um de seus brilhantes 
discursos proferidos nesta casa. 

Tal reducção., por vi<' de regra, redundari" 
no intere"'e dos intermediario• do pl'Otlt1~to~, 
pelos quaGs tet·-se-b da distribuir a impo~tan
cia de !la, c'alculada em 3. 344:000$000. 

Si permittissem as cireumstancias decretar a 
extin.cção dos direitos de exportação. o benefi
cio à lavoura seria s:~nsi vcl ; mas da. maneira. 
por que s~ pret~nde L'ealizal-o "" ''lalmente;póde 
considerar-se o favor minimo, ·~não negallvo. 

· M .. s, senl>Ores, nestes caleuloo não estão 
incluidos os creditos supplementarea, cnja mé
dia annual, no ultimo quinquennio, tem regu-
1'.\do 5. 707:487$504, como demonst.l'D. a. seg11inte 
t.al,el!a. (lê) : 
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. Isto trago par~ mostrar qae llll nossas circum
shn -ias, si não são desesperadas, não são tão 
lisongeir&s como a muitos se têm atigura<lo. 
E' preciso, porta-nto. toda a discrição e tento 
na delib2racão da camara a. r espeito do orça
menu-. da receita, uma vez que os encargos 
subsistem e que não e 'possivel altart>l-os para 
menos, como fôra. pa~a desejar. 

Eu espero que os credito• snpplemenwes dn
rante a gerenrJa do "etu!LI ministerio serão 
restrictos ao abool utamente indispansavel. Farei 
todo. o osforço paro isso, e a tal respeito já. 
tenho tomado algumas medidas com os meus 
bonrados eollegu. 

O Sn. ÁNDI\,u;ll FJGUEUt A. : - Serio. conve
niente fecha-r a porte. 

O Sn. Vraco~'DE Dlt PAJI.-UU.GU.L' (pnsick!1ie 
do conselho) : - Não posso fechar a porta i n- • 
teiramente; desejai-o-ia muito, e digo ao nobra 
dep!itado que a sua argumentaçA:o n.e abalou 
um pouco. TodBvia, ei não foseo o. Oltperiencia 
dos negocias, que. me obriga a ser mais come
dido <l a nio ir pelos im1mlsos de momento, eu 
teria ap<~iado o nobre deputado ; mas, rofte
<tindo, vejo que os creditas supplementa.res têm 
sido abertos em maior esellla no ministerio da 
azenda, is to é, Daquelle miniaterio q)le não 
tem a seu car go obras impo~tsnteõ nem me
lhoramentos. Portanto ahi os cred.ltos se devem 
attribuir " n"cusid1des indoolin<Lveis dllS d itfc
renças de ·e:~.mbi0a e do serviço da divida pu
blica. Si Ío!Sem bem dotadas ae verbas do orç~
menlo, eu estaria de accôrdo com o nobre de
putado, porque desejo que o orÇamento seja. uma 
realidade. · . 

O Sn. ÁNDRADJO FrGt:JtlltA '-Nio o poderá 
aer omquanto houver creditas supplementarell. 

O Sa. P.REBIDE:STE oo CoNSELHo: - Concordo 
com isso ; infelizment9 ó uma verdade, por 
amor da. qual estou prompto a fazer todos os 
esforço~. 

· O governo, procedendo como deve. com a 
preciBa m&ralidade o diserkão, cingindo-se, 
como lhe cu mpre, a.o que fór decretado pelo
corpo legislativo, terã conseguido a verda.de do 
systema r epresentativo. 

Emqua.lito nl!o se melhorar o no!ao meio eir
cnlant-., acabando-se com o curoo forçado, não 
pr>derelllos ter ~t'aDde confiança nestes or~a-· 
mantos. Falta--lhes uma base certa e invariavel. 
O papel-moeda, qu• 6 a chll-ga do nosso po.iz, que 
altera todas as transacções, qne faz osciUar todos 
os vdores, perturba s.s n essas fiotanças e inhibe 
ao governo pautar o seu procedimento exacta e . 
invariavelmente per agaíllo que tem sido de
cretado pelo poder leg islativo. Acabemos com 
semelhante obstaculo, e para a consecução deste 
fim os nobrea deputados s.eharão em mim 
a~mpre a melhor v .n\ade. N;lo é UJl1ll. questão 
que se decida de chofre, 8Rtudomol-a. 

· A Italia levou mais de 16 ann011 a uan:rinar 
este as.sumpto. e creio qne ha milito pouco 
tempo conseguiu <>eabar com o cUMJO forçado e s s.Mentt.~ se auaa 1inança.s n'uma baae soliàa. 

Por iaso &11 digo que , reeta.belecidos . os 
2 °/o, ou 1'eduzidos o. 1 of• os· direitos sobre & 

~portaçlo do .)iCa.fé, algodio, filmo e outrO'I 
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l'roductos do paiz, ainJa assim nio poderemos 
contar que o orça•:aento se liquide .sem de
ficic. 

Aceentuo bem este ponto e entrego-o ao co
nhecimento da camara, p>'ra que proceda a est: 
l'espeito com toda a cireumspecç!o. e com o 
crilerio proprio de legislaaores qlle queram o 
bom do )!aiz. · 

Direi sempre, porque são os que maia "''ul
tam, que os creditos .supplementares do mini.'
terio da fazenda fora.m, no periodo de cinco 
anno<,a que acabO de alludir: no primo.iroanno, 
4.518:861$82S; nosegundoanno, 5.807:610$613; 
no 13r~iro anno, 4 . 707:548$671; no quarto 
anno. 7. 975:711~7; e no quinto a.nn o, 
5·5!7:698$72-Z, · 

e outl'03 melhoramentos, incluindo os que .dizem 
respeito á defesa nacional, como augmento e 
melhoramento <lo material da armada e do exer
cito, co<D tudo isto t ·, rcmos um acerescimo de 
cerca d e· 5.000 contos . 

Em taes circumsta.ncias, si o paiz nA:o quer 
ver e~tremecido o e~u credito, si deseja pro
seg11ir DO c~min.bo dos 11:1e!borarn~ntos mate
riae3 e mora2s. no deE~'!nvolvim.ento da. ins
trucção e do ensino profissional, e tan tos outros 
melhoramen tos que o pa.iz recl•ma tio urgen
tezuaaw e que <levem a11gment.ar as suu forc;a::< 
product.ivas, é mist.cr qu~ a e1mara, usando da 
sua iniciativa, l!.presenlo algatn~ medid:l& ou 
reeta.beleeendo os 2 •/o supprimidos, ou limi
tando a reducçãO a i •J.., ou creando outros im
postos que não sejom gr~Lvoeos oo paiz. 

O Stt. ANDRADE Frr.OEI!IA :- Nessa rehção Por e:templo, 0 imposto sobr e o registro de 
sõ vêm os credi tos abertos pelo governo. actos e documentos ; porque os cid~d~os que :~.s-

0 SR. VIBcoxoE Di: P.\.1\ANAGUÃ (presidente sim obtiverem mais uma garántio. para o• sons 
do conaelho :-Quando ou trato de a.preseutar direi toe, paga.r<i:> de bom grado eat' imposto; 
o fac to descarnado para. que elle seja lGva do lei hão de f•z~r largas pagas, como snecede, 
em conea. nas delibera.çõ's que a camá.ra h ·,uver aos empreg.idos do juizo, rep.irtirão uma pe
de tomar sobt·e o assumpto, a obs1rTação do que na quota. corn o Estado, que lhes assegura 
nobre deputado n§o vem sen~o re!orç•r o que a vahd~de do actó por meio do sel!o E ' um 
:>.cabo de dizer. imposto que eu creio aerk. bem aeolhidG. 

Agradeço-lhe, pois. o apoio que neste mo- Ta.mb :m 4e podh crear um impoe\o sobre o 
mento me cst.ã pr estando. sal. · 

Como anteriormente declarei, os crP.dítos Ainda hoje . appareceu no JfJ1'1lO.l do Co~ 
aupple<Denl<lre~ •ão de imperi06a neceasida.de. meo-cio urn artigo muito bem obbor.dG, ee

Ni!o é que o g overno, envolvendo-se em em- cripta por um moço de grande> esperanças, de
prezas avouturosas, tenha mandado :S..:er me- monatrando vantajosamente que o imposto ao
lboramentos que poderia deixar d l inici..r; não. bre o s al, a.dmiltido em diversos pai~os, é· uma 

No ministerio a meu cat·go têm sido esse< route d:J renda qo.e pódo •e,. aproveitada sem 
creditos determin;.dos por neeo,sidndee indecli- grande detrimGnto d~s intereuea pnblicos, e 
naveis, com o pagamento de ditfereno~• de qtta e um imposto aceito om lod:. ':1 pa.rte. 
cambio para o se,viço da di vid3, o te . Podia- se Janç<r ta ta bem um imposto sobro 

E' este nm mini•lerio ondo os negocios não o consumo do fumo. E usei que o i mposto 110bre 
dep~ndom de arbilrio, e> cujl!.s detpo•••, rofe- o fuauo jai foi aqui docro1ado o ulo prevaleceu; 
r indo-ea ·a aer~iços imprescindivois, niio podo:n maa ó pOl'IJUO olle i•a g raYar a induatrito. 
dei:ur do ser s"tiateiha, sob pena do eumpro- Tomnnt!o-se. porôm, u ma outra b&ae, de sor-
metter o credito do pait. . to quo o impo .. to rornia, n4o sobre • induat.ria, 

Si as verbas livellsem aidu nfficioutemeute rna• •obro o consumidor, o quo me parece ju,lo, 
dota.!aa, cartamonte nlío houvoro. necouid •de •vita t' •<O•inm oa inconvenientes aponta.!o• con
de supprir a detlcic!lcia dallas; maa llllllbGm ti'" aasn impoaLo . 
. nilo d fadl, com o nosso moio circulante, in- Supponho que, de boamente, o.quelle• que 
certo e vacill~nta como é, fazer um e:.tlculo tom:..m rn.pé ou quo fu.mo.m collcoa·reriam par~ o 
ex<>cto, de maneira o. evitar 1> o.borturn doa ~agmonLo da. r ocoi\a publica, po.gando amo. pe
creditos supplementares. quena qu:.ntia om r" laç'ii:G ao ina<ao de eb~rutos 

Porta.nto, ainda restabelecido o equilibrio oti :w b -te de rapé, podendo o i <Dposto ser !ao
entre a receita e a. despeza., conforme os dados çado aob a. fórma de sello . 
que expuz à caruara, Leremos de contar com os T emos tamlnm os 10 •fo addiciGn'es con
ereditos snpplementares, que n&tara!me.ut,, sign.ados no additivo que hontem foi separado 
senão necessariam~.nte, teria de ser abertos por votação da camara, afim de ser convertido 
no correr do exercício. ·em projeetO especial. Como en tive oeCW~ião de 

Devemos tambem tomar em consider:tção o dizer, qua ndo a coUlmissão a ;•res ·ntoa o r o
accrescimo do juro e amortillaçlto coro ~ conso- f>rido additivo, elle não tinha uma fórma de
lidação da nossa divida Jluetuante e com as opê- finitiva: n em flze<Dos quostiio do imposto, mas 
rações dos creditas especiaes a que alllldiu o rla approvaçllo do auto do governo . O governo 
nobre deputado. neste as•umpto .nlíO à uwvialo por capricho 
. Ora, abs\rahindo do• crérutoa aapplementares, al~um ; o quo quer á a melno~· deciaão, o 

só esta• dua~ verbas devem ascender a 5.000 w.elnor alvitre. E:bver:i, portanto, :oecaaiio.de 
contos. Com a consolidaçãodadi~ida lluctuant'; reconsidera.r o assumpto e tomar uma dali
com Oll •erviços que devem «ugmentar-ae; com beração qu:llquer, uma voz qne eatá reconhe
as despezas proveu ieules de operaç<íe• de ere- cida a neeess1dad• d• medido.. Não ó poe~~ivcl 
ditos especiaes, si o governo tiver de gastar o vol tarmos ás leis inconstitueionaes de impoitos 
que deve com o prolonjtamento d10 nossas vias de importaçlio decretadoa pelas asaembléa• pro
ferreas, navegação, engenhos centraes, escolas I "mciaes d~ varias provinci~s; DWI tambew ó 
technicas, ·desenvolvimel!to 4o ei!Slno primaria i.ndiapensavel QC(;Orrer ao deofalqu.e q_ue eolfrem 
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~s orçamentos dos.•M provinda•, nos quac• 
a.vulf.am como fonte da renda os imposLos de 
importação ou equ ivalentes. · 

O Sa DuQUE-EsTiunA TEIXEIRA:- Está fazen.. 
do 1-eviver um debate que quiz arredar hontem. 

Tsnbo recebido telegramma.s de dive=s pro
víncia•, om virtude de exigencias que lbes têm 
sido feitas e Yejo que os orçamentos de todas 
ellas estabelecem semelhan tes impostos. 

O So.. Vrsco:><oE DE PAIUNAGUÁ. (presidente 
dv con:elll? }:- Si a eama.ra prescinde desta de
·monstr~ção, e11 me aguardarei para. quando· 
houver melhor ·ensejo, 

Em todo caso fica dem.onstrado q11e o impooto 
não e tio gravoso como se tem pretendido, 
aproveitando-se alguns da ocCliSiã:o 1 ara ver 
si pGdiam tornsr a m:l.toria odiosa.. 

E' preciso dar um grande passo ~correndo a 
uma necessidade tão vital ; ,; preciso acabar 
com esta guerra fisc&l entre as provincias;o quo 
ó improprio do nosso paiz. (Ap?iarlos.) 

Estabeleçamos a liberdade do commercio in
terprovincial, qu" é ama. aspira'}ão geralmente. 
reconhecido. (Ap oiados.) · 

· Vale a pena que nesta. occasüío o paiz faça 
algum aacrificio pela posse de tão grande· bene-· 
ficio, occorrendo~ae ao mesmo tempo is neces
sidades de serviços organizade> á 5ombra, pelo 
menoe, da tolera.ncia do!l poderes do Estado. 

Felizmente o commercio do Rio d~ Janeiro 
deu um·a grande prova de sea bom sellSO e pa
triotismo e não se deixou explorar, não obstante 
a& 5uggostllee que porvcntur& lhe fossem feitas. 

O Sa: RI.Ttsao,. .. :- E que se não pódem dea-· 
truir em um momento. 

0 Sa.. VISCONDE DE PA.IUNA.Gr:Á (pre.•idente 
do conselho):- E que não se pódem dESII"uir em 
um momenLo, como bem dizo nobre de)uta.do. 

Senhores, esta. questão deve ser tratada P.m tsr
reno neutro (apoiados); e uma questão meramente 
eei>nomica, que dõs luzes e s1bedoria doa no
bres deputados espero uma solução. Si a que 
apreMnloll o gover~. pelo orgão dq n obre com
missão de orçamenl';, nliQ é a melhor, oa no
bres deputados podem suggerír alvitras no seu 
entender preteriveis, que não serão r epetlidos, 
uLes o governo os aceitará de boamente (c.pQia 
(los); ai os nobres deputado• entendem q_ae 
esges 10 •/o devem ser acrescentados ã roootta 
"'eral do Esta.do, freando· o governo autorizado 
para attender nos desfalques mais importan
tes das províncias onde exiatom os impostos 

· que n ão pód~m continuar, o onde olles fórmam 
boa. parte da. receita de~~su llNvincias, aeriÍ. 
mais um alvitre, e esta ou qualquer outro que IL 
cams.ra adop~s.r de,e-ae considerar um!l ma
did~ de caracter tran•itorio. Em todo o ca.•o olla 
nos far.l .nhir de~ta difficuldado, o, r opito, será 
Ulll pt.e~o dado "P"''& & liberdade do commercio 
interprovincial, qoe é a aspíraçio do p:~.iz. 
( AprJiczdot.) . 

E' prooiao,..!Ula inaiato, uma.m~d:Lqualquer, 
élll.born possa. ser tc>xa.da. doste OQ d:lqQelle de
feito, porque 11ma aolução q11o não encontra 
objecc;õ&s difticilmente poderão os nobres depu-
taios apresentar. · 

Q. Sa . ANDB.ADE F 1GUEO\A :- Conheço uma, · 
eat.\ no acto a.ddiciona.l. 

o So.. VtscoNDE DJ: P..t.o..l.:<..t.Gt:l ·(prJsicumte 
do co»s~lh.o) :-0 imposto addicioilal não ó tão 
gravoeo, como se tem !luerido :figo.rar; confun
dem-ae os ta r mos ; e ai não vejamos p:>r um cal
culo feito oo.bre alguns generos da nossa ta.nfll. · 

· As taxas são de 2Õ, 30 e 40 °/o· 
Va.mo~. porém, Mscer i demonstração o â 

especie. O ca.r.uim (Zendo) paga. a taude iO •/o 
s~bra o valor offi.cial, 100 rs ,' por gramma :-
art. 153 da tarifa. · ·. · · 

Ficará pagando os to '/o primitivos; 5°/o 
correspondentes a?s 50 addiciona.es-5 réis
t O •/o do novo impoato addicional ,-um real. 

.o Sa. Al"D!Ul>Z Fmu.1111.\ol.: - Representou 
con~r ... 

O Sa . . Vrsco:sur. nB PARAN4GUÁ (presidente 
do comó1ho):-Quizora!ll fazer de ama queatio 
economica um:~. questão. poliiica (aptu"tes) ; ma.s 
cs honrados comlllerciantes do Rio de Janeiro 
comprehendera.m bem a sua posição, e, si r epre
•entaram, íizeram-n 'o 'ew t.ermos~que não podem 
deixnr de ser attendidoa peloaa~tos poderes do 
Estado.. · 

A representação do comm~rcio e mais um acto 
de adb.eslo (apoiados ~ não apoiados) do que de 
hostilidade. 

Estou. bem informado do espírito das ~eaniiles 
feitaa . pelo commercio : não silo hostis, ao COll
trario, nellas &3 reconheceu como um gra.nde 
passo dádo pa.ra a liberdade do commercio, a. 
s11spensiio da lei d a Pernambuco G a extincção 
do• direi toa int~rp,·ovinei,.es. { Apoiados e n:ro 
apt.iados .} 

O corUlnercio estimará quo a e acabe COtn esta 
guerro. de ll>rif~o antl'C as províncias, com 
esta d~sigua.ldade permanente, com esta oscil~ 
hção de tu:as, }l?rctne ao commorcio é neca•
sari~~o " estabilulade de semelhantes tarifas, 
" gunlnlo. p6d~ existir, desde ~ue &a· , .. sem
ble~a provinciaes se arrogatn o dtreito de lao.
ÇILr im oatos de import'tlção, trnn~tornando oa 
c,_\culoa do governo e a.ffectando a. sorte doa 
L-onaumidores. (Apartas.) 

R ó para. ~r que não h~j:> a o.lludida es
ta.bitid~de, comquanto o acto addicional, no art. 
t2, conllllgre o principio que a impõe, prohi
bindo qtLe as as•e mbléas provinciaes ·lancem 
impostos aobre a importação. 

Poderia. apresentar muitos outros exemploa, 
pal'3.. que a eamara e o p8.iz conheÇAm " modi
cidads do impos1o, tal colll9 se acha, cal culado 
em 10 •10 nddiciol13.es. (Ap~rres.) 

Poderão fuer parte das rond•s geraeo, oi os 
·nobres deputados assim entenderem. Adopt~
rão SS. l!:Exc. este ou outro qualquer alvitre 
como medida. provisori:., porqua as leis pro
vincio.oti carecem. ser revoga.d~l!! , 

O SI\. Rtn BAB.BOSA:- A questão não é de 
dinheiro. 

O Sa. VIscoNnlll nz PAIL\NAGD.< (prcsidonle 
do CCJollS~U~?):- Entendi qua davia trazer ao 
conh·•cimonto da c'mara. esteil e&darecimen~oa , 
fundados prioeip:t.lmente em algatismos, p1ra 
que n C1rn&r~ orientac!a melhor, _poesa tom~r 
:r delihar<ção que con&lderar llllli!IJU&ta e aeer
bda. (ltluüo lmn; "~uito bem .. )· 
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O Sr. A.:fFo:nso Pen.JIU\. cong ra
tnla-se ~m a caman e com o l'aiz pela aMr· 
tada dehberação de ,de$taca.r-se o additivo, 
mandando-o para o silencio da• p>atas dM com
missões. Ad>;,iro-se, entretanto, qne o · Sr . 
ministro da far.cnda viesse rAnovn.r egsa dia
cusaã:o. 

Declarou S. E>:. que a medid3 contida no 
additivo ora economi~, mas foi o propr~o go
Yer.no que a tornou politic.<L, f~zendo d3 sua 
:uto~.lo qnéstão de g:>.binele. Hontcui era o 
açod&lllento para. " sua M:eitação, e hoje pe
de-se o descanço, o estudo, o debate maior 
para aq uella medida . 

Votando contra esse additivo, teve o orador 
motivoo da. ordem mais ~levada, tirados da Con· 
s tituiçA'o e dos principies sempre sustentados 
pelos liberaes • O partido liberal que protestou 
contra. a lei de iaterpreta~o do a.cto addiciona.J., 
niio podia votar uma medida. que importava a 
centra!iaação financeira. Teve o orador lama 
razão no seu voto q ne o governo recuou de no. 
medida, declarando-a provisoria. A t empora
riedade, porem; não atten11a, nem apaga o seu 
caractet· attenhtivo do acto :ul.dieional. 

O proprio nohre ministro do imperio , 
referindo-se a esse aa•umpto no aenado, de
clarou que serí:t contra tal medida si fosse ella. 
de1iniliva. 

As palavr,ls de S. Ex. que o ora-1Gr cita á 
c amara ~~o termiru.ntes. 

.Arroga-se o governo e o p:u·lamento o direito 
de cobrar imposto> pari. serviços provincia.es, 
é o lll:\ior attent:do co:str~ n ttribnições d:lS :~-<· 
~embléas d:>S prC>vin.ciaa. Não reconhece o 
orador esse direito n em no govetno, nem oo 
p~rlamonto. 

A dotação dos serviços provinciaes pertence 
ás respectiYaa aasembl éa.s e nem o governo pOde 
cllli.~~~t~l·a a si sem ferir o MIO t>dJicion~>l. 

.As nssembléas provinciaea têm exorbit~do , ti 
certo, lançando i mpostos de importação, ma1 o• 
additivo não a " cobibiria mais do quo o ~eu 
a cto orgauico. Esse abuso cessaria com uma 
lei ordinaria ~ 

Si tal conseguisse, $i a me~ida restabel~cesao 
o commGreio interprovineial por que lhe di!o 
então o caracter pro viso rio ? . 

Todos ss.bom, porém, o qtta ci o provisorio 
neste p<~.iz; os direitos o.ddicion~ es da.s tarifas 
das al:fandegas, que fo ram declarados provi
fiOrioa, nunca são <liminuidos, o ~ntes sempt•e 
são <>ug ment!>ios. 

Na' sua curta vida política, o orador l&m 
sempre se oeeupado com o maior interesse dos 
direitos do.s provincie.s, reconhecendo a ten
dencia que ha em res~ringir '" a ttribuições <las 
a_saambléao provincin.e1; mo.• a justiço. dellas é 
tai, quJ os govero.o• tom. recuado diante . de 
medidas guQ hoje se pro:ura :1-do~tar. · 

Não e. porém, cbo.ma.t~do ao Estado a. facul· 
.<lodc de ·at tender o. aorviçoa qu~ Ihe s5o estra
nhos, que não cnnhec:c. qu~ se salva rã a beiJa. 
institll~Õ.<I elo a.cto ndrlieion&l. O parlamento 
nem m' •rno poderia fi.lcnliz •r oasea impoatos 
col>rados para 3.s provi nei~a, 

Aindo. a.saim n me :Ed• 'lue so refere nOCo irb. 
sa.aar o mal quG o {tOverno pNcura evitar. 

V. lV.-57 

As províncias q1.1e cobram esse imposto conti
nuariam a cobr.>l-o, de modl) quo o CQntribuiato 
pagaria deus impostos; os a.ddicionaes e os 
da assembléa provincial. 

Est:wa o orador a.istricto n ostas .considera
ÇÕGt P"'~""' e"plicnr o voto que deu sobre o ad<li· 
tivo. Depois do discurso do lcade;-da m:Uorio, 
votarh com o governo, esperando as modi11.ca
ções que S. Ex. annunc1ara. para a 3• dis· 
c us&i>, porque não e1-a seu i..utcnto derrubar o 
gove~no. Fez-se, entrotanlo, queatão de g~>bi 
nete; e nem por isso o dcbatG diminuiu. 

Passa a considerar o discnno do honrado 
presidente do .eon•elho, em reln.ção á reduoção 
dos impostos do Ol<port~ção,conform~ a emenda 
que apre•ent~ra . Ni'lo procurou com_ elb dos
equilibrar o Ol'ÇATUento, ·pois eom os t>roprios 
dados apresentados por :o. E:t., calcu!à que a 
receita se clev>râ a 138.000:000$000. Are
ducc;ão dos 2 •;. na e<jlOttaçã.o a fará deoeer. 
quando muito a 132.000:000$, pois não e'coderâ. 
a e!ls., tendo-so em conta " média dos Ires ul
t imas exercícios, a. 3.140:000$000. A t•e<!ucção 
aliâs será cobrad" somente 01n novo ntezes do 
exercido. 

E: de esperar, entretanto, quo o "-Ugmento 
not:wel da exporta~ das provinei~s do norte 
seja mais que &!J.ilicicnLc para cornpenoar a re
du~ão resUltante da bai:ra do preço do eafe . 

E' preciao attoud~r à industria do cafê, que 
é o nosso ·ouro. pois n sua deca.lencia a.ffectarú. 
ao crelito do Est>do e a todas as outras indus
tria.• . Si o parL,xnonlo não pó~e fa>.or muito· 
pela agricultura, ao menos níio Jb.o crie em
baraços c vexames; deixe-a desenvolver-se . 

O nobr e presidente do ·conseltto di880 quo 
sua redncç:Io só aprovoit:.ria. ao commercio 
intermed.iario . E' uro engano ; a diminuição 
do imposto, nba.ixnndo o preyo do café, con
t~ibuirá t>arn o nug-mento do sou con.umo, o 
portanto, aprovei ta ~o productor . 

O Brar.il, ~omo demonstra o orador com dl do• 
est11.tisticos quo oit11 a c•msra, já. tom grande 
concurr•mcil\ nossa Jlroducção. Si o parlamento 
nõo altenJor jã a lll'Sa i ndustrio, om breve 
tor-•o-á do lamenlut o seu doo:>ppo.roeim•nto 
como desapparocernm a d<> ~>lgodão, do ·anil e 
outras, outr'oro: tio prosporns. 

Qn,nto a um. impoitO oohre o fumo, a que o 
nobre presidente do conselho ~o referiu, lembra 
o• result~dos desse mesmo itnpo~to necrotado 
em i879. Cauaon .eJle o maior abalo na 
lavoura do fumo, o contribuía para a dimi
nuição de aua producção, pdaoipslmeate na 
província. de Min:>.o . . 

Tem o orador de ma.ndo.r ~>lgu!Dlla emonda.s á 
mesa, cJr!'igioào, tnais d~ conformidade com ·os 
factos , certas rubricas do orç~mento d3 receita. 
Aesitn, <~m relação ~ rendfl. . dos itnpootos d~ 
importação , 11 honrad& commissão marca 
7J. OOO:OOO$· qa:1odo, pelos maia ~econtes cal
cules do thesouro, a a.rrecadoç:Io no cxerotcto 
de :!88i-:!8S2 ·excede a. 74. OOO:QOOe e ne..sa 
verba tem-~e dado sempre augmento. 

Eru relaçii.l a estrada de ferro D. Podro H, o 
honrado Sr. presidenl'l do con.elho jâ' dcclaron 
qne devo ser ella de i2.000:00~, porque"' re
ducçiio dao t' rifD.s aó entrará em vigor no i• do 
J~neiro pro:timo. Attondendo á !'1lnd3 dessa 
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proprio naci~nal, .-ê.se g_u~ t9~ tambe~ ha
vido nella constant~ cresc1mento. Esttvesse, 
porém, estacionaria., que não seria· inferior u 
12. 000:0000$008. . . . 

Nesse sentido manrhrã. a mesa uma emenda. 
O mesmo di rã sobre a renda. calculada da 

estrada de ferro de Baturité. Tambem ness~ 
e;tnda õ.a augmento de 1·end•. 

Quanto :i arrecadaçiio <b dividA ~ctiva, que n 
commissão orç~ em 500:000$, entende quo eU• 
pód•) ser calculada no duplo. Basta pan. isso 
attend~r á. quantia que o Estado tem de r~c~ber 
da. di vida Malcl.. · · · 

Feibs éssas ,:ectificaçlles ·nas avaliações da 
receita, teró. de•a:>parJcid~ o deficit a que 
allu1iu o nobre pl'esi1ente do collllelho pa~a. se 
oppor ã redotcção d' taxa dos imtJostos de expor
t~çw. E' cee'<l que ha os ~r~ditos supplemeu. 
ta.res, m·as si flJrem ell1s attendidos no calculo, 
dever-se-a p1·oetirar uma receita nunca infe
rior a 200.000: 000$()00. 

Preci•a.va- o orador dar esons e>:plicações a 
respeito do seu votp· sobra o a.dditivo, c dar as 
ra.zõe' do seu voto se parado do de honra da 
comnlissão. 

Eit:i fatigado, mas não conclue o s m discurso 
~em lembi".lr que -B preciso prineipiar ~ politie:\ 
lar.;a do. diminúição dos impostos de exportação, 
po.r<t mais t~rde acabar com esse erro que cir~ 
cumstan 'ias extraordinal'ias forçat•am o paria
meu lio a. segnir ~ 

Vêm á ruesl., slo lirln.s 1 apoiildas e entram 
em -dis 'ussão com o projcçto as seguintes 

E}!EXO.I.S 

Eme>tda ao art. 1• 
Supprim,.·se a part e em que se eleva .ao 

dnplo as ta-xas da trJ.n.smissão causa morti..st 
n, parte herdldo. que se vcriiicat• em escravos. 

Sab das sessões em ii de Setembt•o de 1882. 
-.4f(onso Penna. 

Emendas ao art. to 

N. L Direito< de importação pnrn consumo, 
em vez de 70.000:000$-diga-se-7i.OOO:OOO$. 

N. 5. Direito de exportação- em ve1. de 
15.1 0~: 000$-diga--se-16. 100:000.~000. 

~(. 12·. Renda. d~ ost1·adn. de iet•ro D, Pe.lro 
li -em ,.ez de 12.000:000$ - diga·s_e -· 

• 12.500:000$0)0. 
N. 13. ldein da. est rad:• de fel'l'O da Batu

ritê -em vez de 300:000~'000 - diga.-ae -
4~0:000.~[J00. 

, · N. i5. Idinu dos telegraphos-em vez de 
00:l:OO~$-,diga-se-i. 000:000$000. 

N .. 44. Cobranças da divida activa-em· l'ez 
a) 50~:00~$~diga.-se-9Q0:000$000. 

Sah da> sessões em· H de Setemb1·o d~ 1882. 
.:_A.ffo•uo ferma: 

Emendas ao aJ"t. tO. 
Onde se diz-16.'!: nM outr"-• cápitae• e ci

rlades do i»terior~supp6mam ... e.estas ultimas 
pahvrae. · 
. Aerescent1-se : t4$ nas outras eidrde~. · 

Sah das s~ssõ ~s em i1 de Setemllro de t882. 
-.4((onso Pennrz. ·· 

.Emenda ao art. 1. o_N. 38 

Diga-se : metade do imposto sobre as lo
t~rias-400:000$000. 

Ao art. 7°, onde se diz:' o irupo.~to sobt·~ lo
terias. ti reduzido a 15 ~~-supprimo.--se. 

A l :J.t'L i i, ond2 se diz: imposto d·J 15 o/0 

sobre loterias-clig-a,.se-mel'\da do impos~o de 
30 '/' sobre loterias. 

Sala das sessões . em 1f de Se cembro de 1882. 
-Affonso Pen~,;. 

O Sr. Joaquiln TavaJ:"e~·:
Sr. pre•iden.te, não me ~proveital'ei da. palavra, 
que por banrlarle de Y. llx. me ê ne>ternornento 
concedida, par!l h·atar de assumptos estranhos 
á materia que s" discute, e me esforçarei por 
ab~sal' o mono• po•sivel da attenção desta au
gusta oamara. Si apeza1• disto, entretanto, 
acontecer-me incort•er na éeusura dos que cos
tumam deplorar em longos e vnriadis3imos clis"
cursos o tempo que noa roubam discursos lon
gos e variado•, allegarei em minha defesa, ao 
menos 1mra attenuação de minba falt~,que nes-
tes oito mezes de sessão esta." é a primeira vez 
que tenho a honra de occupar a tribuna. 

Quem durante tanto tempo se tem conformado 
com o. conselho daqa•lles1 que Ncommendnm o 
sibncio e o yoto symbolico como co usas mui to 
uteis para o melhor aproveitamento do tempo 
e andatil~nto elos· trabalhos legislativos, mere~e 
descnlpa, oi commette urn peg11eno de~vio le· 
vado pelo desejo bem natur~l de provar aos que 
o honraram com os B6as sutfragios, que não é 
inditrerent~ :ta grandea questões :>.gitades neste 
recinto. 

O meu fim, Sr. presidente, é cnuncÍD.l' despre. 
tenciosa.:uente a minha opinião sobre ·algumas 
questões que consti.tuium a principal preoccupa
ção do gabinete de 21 de Janeiro, que estão 
cmuprehendid .... no programma do actual minis· 
terio e têm sido discutidas 'por alguns dos meus 
illustt-es collegas. 

Antes de Ludo, porém, como representante da 
provincia de Pern·•mbuco, e fazendo part~ da 
maiorb, niío posso deixar de •·espondor ~ p~rto 
do discurso do illustra or~dor que me precedeu 
relativa ao additivo que hontem, por vot~çiio da 
camal'.l, foi destacado do ot·çamento para con.· 
stitui r projecto especial. 

Por causa deste additivo e d0 acto que o 
determinou- a susp~nsão da -lei orçamen
tari.a. de Pernambueõ,- tem o governo sido 
.alvo das mais injustas e severas nccusaçlles. 

Di2~se que o . governo portou-se com fra
que.o, attendendo a reclamaQ(ies do commep: 
cio do Recife, e praticou um acto de prepO· 
tencia; ordenando quB nlto fosse execulada 
uma lei ja sanccionada. ; que pretsnde ser 
géneroso com umâs provincias, sujeitando 
outras a sael'iticios injnstifi.eaveis; e ~té que 

·fere do frente o Acto Addicional, quereud~ 
leva.ntar . imposto3 par~ despezas provincia.es, 
quando o seu fim manifesto, confessado, é 
justamente pór termo a. violações do Acto 
AddiciDnal, · fazondo cessar invete1•ados a bu
sos commettidos ~elas assembléas provin~ 

. chea' em ma teria de decretação de impostos. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 3010112015 09:00 . Página 24 de 432 

Sessüo em i2 de setembro de 1882 -151 

o Sn. DuQuE-EsTRADA T:EJXJ;uu.: - P.1r~ isso 
ji ha o :r.rt. 12 do Acto Addicion .1l. 

O Sn. Jo"-Qiim T.n-.\1\LS: - MM él>rocioo 'lue 
elle sJja observado, o não tem sido. 

E::.:amiMmos o~ factos com anituo callllo o qes
prevenido, e, ce~\amente, chegaremos a conclu
sões ditrercutcs d;ts cru c têm sido deduzida• pelo• 
c1no ec mo~Lram tão sovét'Oij eontl":.l. o s•)Vcruo. 

namuuco, e oxpuzcss·) a e:tmara a deliberar sob 
:'\ press·:to de trÍ:5lo:s c do1oi'OS08 acontec:mcnto.~, 
esto governn, eomo h a po1tco disse o meu nobre 
~migo, o Sr. ministro de estt·(l.ng·ei,·o;; ~ nãn es
taria na alLura da mi~ãa 'lu e l he foi confiuda. 

O SR. Ruy Ilo~usou:-Nio "~oia.do; <! ntão para 
que scr\'B o pl>rlarueato! 

O S1<. Juo~Qum 'l'ALUU<s:-Eu respondo ao 
m~:> illustre co !lega:- o parhmento sarye par" 
mu1\o ; servo para tomar conta> ao poder 
e~ccutivo ~ sar'IQ. para! 1lt!'SSes casos Gl.troto~di· 
narios, julgai-o e conceder-lhe bilt de indamnl
dade, ai elle inspi~.:>u-se no sentimenb do dever, 
no desejo dl3 bem servir á causa puljl ica ; ou 
condemnal-o, si elle foi arrastado pot• pab::iles 
más, por motivos injustific.weis . (Ap!trtes.) 

F&llam- l.lle do. Bahia. Mas cotn relação i 
Bahia a qu,,stão deve s~r considerado. de ma
neira dill'erente. 

J>ortou-se com f,·aque•o.! Em que <i po1·quc 'I 
E' !raco, abate-se, desprcati.gia-se, desmo

rali2s.-so o governo quo por t·~mor se desvia .do 
cumpriLO.ento de ••11•· del'eres, do desompe1~ho 
d•~ &Lla aha missão. M:~.s o governo quo pódc 
dize~:- salvei .a ordem public:. ameaçada. por 
uma lei inconstitucional, · não abate, ele~n o 
ta-incipio da autoridade ; por(t uo a auLor idade 
qu~ •e colloca acilll3. do direito, é tyr~nnic:>. ; 
a ll.ltloridade que pede respeito par.\ si desrea
peilando a lei de ,1uo deriv~> a. sua forço. e legi
timidade, é c riminosa ! 

O que havi. do futer 0 governo dio.n to .u,. a t.- O Sa . VISCOliDll ·Dll' PAnMaGu.i. (p-esidellle 
tituáe decidid\\ e firme do commercio qae pro- do conselho):- Já está sujeita ao parlamento. . 
testava não pa;,>ar impostos vexa.torios e c1n- O Sa. JoAQtmi TnAnt:S:-Depois de·submel.
demnados pela no,sa l ei constitucion&l1 Ent- t ido o sou neto ao conhecimento do parlamento, 
pregar· a força? -Mas a fot•ça não dao;e set· .·nu- não póde mai& o goyerno resolver sobl'o u reclã.
proga.da. para. que n lai seja infring ida, m~s pau m!lções do commeroio da Bahia do mesmo niodo 
que sej:t observado o restlei tadn. Recorror aos quo :>. ro•[>eilo d.! Paruambnco ; e admi<·a q ue 
tribunaes pard ob~igar o COIUmcrcio a pagar os os nobres deput1dos, censnro.ndo · o governo 
impostos ~ por ter Mt~ndid;~ ao.< reclamo• do co;mue•·cio 

Níio se fo.z o.ppello a~s tribun.aes era fa\'or d~ do nlinho. p••ovincia, e>:ij•m a r~pet ição da<tuUio 
uma. causa. que se co11demna. qua r~rrovam . 

O Sa. Rur RtnMsA: - Appellnsse pa.ra. o par- ·O Sn. RuY RuwosA:-Nós mostr~mos apcn~s 
lamento. a incongruencia; o g-overno é qae está em c~u-

0 S1t. Jo.!.QOnt TAYAl\Gs:-Eis-~hi, S1· . pro· t1·udiç!io. 
sidente, porque •• o.ceusa de prepotente o s·o- o Sa. JoAQvl)! T,\Y.U\Es:-Não ha. ta! contm
verno:- é por te1· mandado que o preaidénte de diç!!o; r1u~ndo devio providenciar, p1·~vidoaciou. 
P ernaruhuco saap~ndes•e ~ e:<ecuçiio de um~~o Ag-ora cumpra-lho o.g \lardat• l'espeitoso o <lcci
loi pl·ovincial. manifestamente inconsti tucional, ~il:o •tne tem de s~r proferido. pelo po.rlo.mento. 
pata. evitar grandes p~rturb~çõe3 no. ordem pu- o Sn. Ru~ B.tr.nosA: - Si não ha urgenci" 
ulica, es1a1u.lo a~erta o J>arl«mcnto •. patiJ. outr.1s provi no in.~, tallllmm n&o ha\·ia para 
· Mas, senhores, o que c.onstitue a ouperiori- Pernambuco. (Ba outr~s apa>' tC$ .) 

dodé da no•S.l fórm:. de governo ó que o p<Xlor 
executivo carn sempre, .em todaa as oeeasiõos, O Sn . JoAQUIM TAY.UII!:S:- Para Pe:n u ul>uco · 
armado dos meios ncccssar~os parll. g o.ro.ntir o. lmvi:.; tx•ra ns outras 1:r,w ineias n:w h.'l. " 
ordem o providenciar sobre as circuru$111-nci:ts b:lll t~ isso p :r:\ responder :i :tecusoção rle in
e"traordinnrios, imprc,·inw, s ·m prejoizo dna collCt'CliCia. 
liberdade1 publicas. O a1Hitivo, Sr. presid<mte, conscqucncia. 

logie:~o, incvitnvcl, do. sus[lllneao do Ol'1;.1lmcoto 
O Sn. Go:-rr.aLv~• FmttElR.\ :-A s itua;.io de l'•)l'nambuco n:~ p.vte rcl:\t ivA aos inlpos-

uiio cr,\ extr~ordinaria. to~ du Í ntpOrtl\ÇJIO, e prJclauuulo lllCOilBlÍtllCÍo--
U~J Sn. DEPuuoo :-Isto o !loatrina consal'- n:.I, porquo, diz-se, o poder ccntr«l n:io tom 

vadora . compctcn~ia para cr~~r imposLos, eojo produ elo 
o Sa. JoAQtm TAVA!UlS :-Ne:u con~erwado- aej" des tinndo :l satisfaçiio d•J ncccssida·.l! s 

·rn, nemlil}e,.al; tna.s dotltrin3 de todo aq11elle proviuci~e• . 
:q ::e q_uet governos completos, conforme 0 ex.i- Eu confesso que não p ercebo a fo1•ça dessa. 
gem as sociedades modernas, pc.l ,Jn lo elll todas nrg ument:lção, tant<\1! yezes repe!i.Ja. Não 
as circuntst'ilncias gaL·antir ã or.lem, ruao.ter as ''ejo no additivo 'um prindpi.o novo ; o (jll~ 
instituições, defender as liberdaJes publicas. nel!e se p1•opõe nad.-1. tem de . extraordinario. 

R' coasa semelh9.ntc ao que se filz continua-
O Sa. Ror B.uteosA: - 0 pm·lamento func- me12te. · 

ciona-ra. Sempre ([UQ nl~um:.1 locnl,ithtl~ , que nlg ull\ • 
O SR. Jo.!.QUili'TA'ITARI!s : - Mas que importa parte qualquer do fmperio noffro, e .o poder 

'Lue estivesse fancoionl\ndo o p~rlamGnto ? Era centt•al entende ir em seu auxilio, em[lregn 
um acto ·adminis tra tivo, immodiato, prompto, p1ra esse fim os racursos g~raes d~ Est:;do. 
urgente, que ns circumsl:'ncins reclallli).Vam ; ~· O r~, ó justamente i~s' qu~ o governo pede 
ai o ~overno, recuondo dumto da reaponsnb1h- agora o.o l>""'lamento. 
®de., deixasMdo biero qu~ er., neees'llrioque 1· AprovincjadePernamhucoediver!!3tleutras, 
lize~o para g:.r.,ntir ,. ordem rublicn. em Por- cujos orçamentos tom do sotfrer gl'md<>.s dcs · 
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fu~qu~s com & :evogação dos impostos incon. 
stituc10naes de .lll\JlOrta.ção, não devem ficar sem 
meios para fazer face as suas despez~s durante 
um e-xcrcicio~ a~é que sa reunam suas assem
bléas e poasam organizar novos orçamentos. 
E' justo que alguma cousa. se faça para evitar 
pert~rb:-ções e dea~•·raujus uas finanças dessas 
prov>nCias. (Apartes.) 

Qualifiquem os nobres de~mtado> o ádditivú 
de tudo quanto qu..i~erem, mas nilo de incon!i.li· 
tucion.al, poi~ n~nca poderão provar essa sup
posta Illconshtucionaltdade. . 

Não podia por mais tempo continuar,sern gra· 
Te perturba-ção na vida economica do paiz a. si
tuação anomale., intolera.vel, creada. pela 'ucul
dade qae se arrogaram as pt'Oviucü.sde tributar 
a importaçllo.·(A,poittclos.) · 

Pernambuco foi a primeira victima desse fu
ne3to abuso. Até 1874, q_uando el1a ~ssembléa. 
provincial·decretóu cs prtmeiros impostos de 
Importação, er~ aquelh provinda o emporio 
C?mmercia.! do norte do lmp~rio ; de então em 
dt~nte começ1ram a decrescer continuarnen te, 
ate desapparecerem de todo, a> suas relações 
com as provindas vizinhas. 

O Sa. Jos:E MARLI.NNO:-Ficáram inteira-
manto segrog~dae. · 

O Sn.. JoA.QUlll TAvAnEs :-Pnrahyba, Ccnr~ 
Alagôas, Rio Grande do N oJ·te, mandavam par~ 
Pernambuco os seus prod1.1ctos e lii; se aba.st~ 
ciam de generos de wnsumo, com vantagem e 
proveito para. todas. 

Mas logo que surgiram os exagerados direitos 
de importa.ção, que nem sequer poupavlm as 
merca.doriás em transito, trataram ellas de es
tabelecer relaçnes directas com os mercados 
os!rangoiros. 

Para pôr~ee termo a. Bl!se·est~do deplornvel 
de causas, mss ~e modo a evitar-se uma crise 
fin~nceira nas províncias, ar$ mister toroal'-SB 
uma providencia que, por um lado remedias~e o 
mAl resultante da revoga~ão dos impostos in
collBtituciona.es, e por outro fizosso cessar a 
perturlndoro. dJsiguahbde por olles creada. 
(Cru:am-sB nunu~rost>s apartes.) 

Em gue .condiçlS~s ftc~m as p1·ovincias onde 
não eXllltem imposto> dG importaçil'o ~ 
Nasmesm~s al.ll que sito colloca~a.a sruupre que 

se empregam os recursal geraes do Estado - o 
producta de contribuições 51ue todos pagam, em 
beneficio de q uo.l.q uer loca.bda.de. 

Os meus Mbres · ~llegas que me int~r
. rompem com os seus apa.rtes não cessam . de 
recordar que o Brazil divide-se em proviucias, 
mas esquec.em-s2 da que ess as provincias consti· 
tuem o [mperio, no qual se retlacte o bem ou o 
mal qu~ experim~qt~ qualquer de suas partes. 

Quando ge concedem ga~antias de juro para 
uma estrada de ferro em <te terminada localidade, 
não se empraga. a. renda geral do Estado 1 
. Po~s si.isto é regular, si isto e justo, si isto é 
con•t,tucional, nada ha de extraord.inario que, 
para se fazer Utll bene~cio de ·outra ordem, mas 
u~gente, gl'l\nde, indispensa vel a. mui tas pro
VIU~ ias, se ~leve um pouco mais o imposto geral 
de Jmp~rtação. 

E esta medido, que esta compre'liendiàa na 
orbita das attribuiçõ~s da. aSJiembléa geral, que 

não restringe as attribuições das assem bléas 
p rovíneiaes, não sei como possa ser qualificada 
de auenta.do contra a autonomia. das pl'ovincias. 
(ApDiados e apartes.) 

O SR. RATISBON.I. :-Realmente é uma oub
tileza meiaphysic:l.. 

0 :.a. JoAQUIM TAVARES :-Diga a.nte.s by~ 
san~ina, ou tb.eo1ogica, ai é verdade que a. theo
logla, como alguom a definiu, ê a sciencia. do 
infinitamente imcomp~ebensivel. 

O illustre orador o Sr. conselheiro Affomo 
Penna, a quem tenho a. honra de responder, 
disse mais :-«de que serve qualquer medida. 
t omada. pelo parbmento ~ temos algum. meio 
de impedir q 110 as assembléas provinabe.s repro
duza.m os abusos e continuem na posse da fa. 
cuidada de tributar a importação ~ » . 

A l'eaposta ó faail :- temoe ; e é o que se 
tr~ta de ~mprega.r :- a revogaç.ão de todas as 
le1s provmciaes que estabelecem impostos de 
impor!aJJão. Si as províncias reincidirem, o 
parlamento continuará a. cumprir o· seu. dever 
de velar na gua.l'da da constituição. · 

Dessa. consider:).Ção que S. Ex. aventurou, ou 
não se deve dadazir consequencia alguma, ou 
havemo> de chegar ao seguinte resultado, 
absolu!amenle falso, inaimissi vel, a sab~r :
que o Aclo Addiccional pôde ser impunemente 
.violado pelas assembléas provinciaes e o seu 
i :Dperio uão póde ser mais restabelecido nas 
província•, visto como o m~io unico de conse
gu.ir~se isto, m~io ptescripto pelo proprio Acto 
Addicional, é proclamado ineflicaz .• ,. 

(Cru;;~m-se M<merosos apttrtes.) 

O Sn. Pa~slDENTE; - ALtenção, o Sr. Joa
quim Tava~ea ó quom tem a palavra. 

0 Sa. 1\ú.NOEL PORTELLA.:-Devemos OuVir O 
orador. 

O SR. ·JoAQUIM TAvARES :-Não proseguirei 
nee~e a.IISnmpto, em que não podia deixar de 
contestf.r o nobre deputado por Minas, .que ini
cioa o debate, e agora sioto a maior satisf~çíio 
em declm•ar quo esLo11 de aecõrdo com a opi
nião emittida. )lOl' S. Ex. ácerca da necessidade 
do redut.it•-se o~ impostos de exportação, im
port:mte questão de actaalida.de, d:o cuja 
solttção dependo em grande parte o fnturo deste 
pai~. 

Eu vou alélll: em minh:1 opinião devo 1ol' a 
delenda Carthago de todos quantos 'e interes
sam pela industrla agrioola, nlto a l'educçilo, 
mas ~ cxtinoçli.o \otnl do• impostos d<> el<porta
ção. (Apoiados . ) 

O nosso regimen fiscal, Sr. presidente, pre
cisa de grande retorma ;· tal como existe, não 
póde continuar. 

Co usa singular ! proclamamos. todos· os dias 
que a industria o.gricola é a nossa prin
cipal indnstria, base quasi unica da riqueza 
publica ; lastimamos a situa·ção em que eUa. 
se acha; deplor~mos a. impossibilidade de 
propqrcionar-l.b.e c"pita.es, me1os <le transpor te, 
facilidades de circulação; reconhecemos que 
sem ta.es auxílios elh arrastará uma enstincia 
dolol'OIIa, e, enlrotanto. exigimos deasa indus
tria ma.i• do que de tod•• aa oulra.s ; fazemos 
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pGsar sobre elh, com urua iniquido.d~ que eo.usa 
assoml:>ro, encargos que, nem q•1e fosse ella. a 
mais ftorescente de todas, poderia supportar. 

Todas as nações eivilisadas, cuja organiz:t
ção íinanecira estudamos, cuja riqueza inveja
mos e desejamos igualar, facilitam, prote6em, 
favorecem a e;.:portação de seus productos. Nós 
embaraçamos, difficultamos a exportação dos 
nossos. 

Es3ao nações adaptam o "Y•tema d~ d••a•e
backs, restituem os impostos pel'Cebidos sobre 
os produ c tos da induatru~o nacional quando elles 
aão exportados, para que possam susteuhr a 
eonr;urrencia nos ru.ercados estrangeiros. Nós 
pratrcamos systema. opposto : nossas productos 
elíD isentos de direitos, roas com uma condi
ção -a. de não sahirem do paiz, a de não se
rem exportados. 

Si aquelle systema é bom, o nosso é máo; si 
aquelle sys tema é racional, o nosso é absurdo; si 
aq uelle systama é protector. o nosso ·é oppr~s
so~ ; não ha fugir deste dllemmn. 

E como ha.-;erno• de permanecer indifferen
tas, de braços cruzados, diante de um systerna. 
fiscal manifesta, evidentemente mia, oppros.or, 
que ameaça. de mort' a industria agrícola, nos
sa. unico. esperança. de riqueza e de prosperi
dade?! Isto ·é grave! 

Aetualmente a Funç~ é o pai• cuja popula
ç~o sup?orta maior carga de impostos. De 
calculas que se tem feito, dividindo-se o pro
dueto gera.! das eontribo.içõ• • pelo numero da 
habitantes, veri1ica ·se que toe& a cada um a.n~ 
nu&lmente 97 ftl\ncos de imposto. 

Qual tem sido o resultado 1 Vó• o sabeis : 
algumas indu•triM têm-se extinguido, outras 
têm emigra.do pa.~a paizea em que o fi ·oo lhes 
pe~mitte vi ver, 

Depois da Fra.n~a, a Italia ; alli enormes im
postos pesam sobre a propried•d• tereitori 1!, 
impostos que absorvem 30, 40 e até 50 •lo da 
renda·, e que são demais aggrav~dos pela desi
gualdade na distribuição. 

Quaes têm sido os e f!'~ i tos 1 Os mais desastro
so> po,siveis: miserb norrorma,profunda irrita
ção áas clases men0s abastadas, que se veeru 
despojadas pelos agentes do Jisco. 

De 1873 a 1878 trinta o cinco mil e setenta 
e quatro pequenos proprietarios, por não po
derem paB' •r o imposto, foram privados, por 
desaproprhç~ea forçadas, de tudo quanto poa
suiam. 

S6 ,;. Sardenha, apeza.r de pouco popu· 
loaa., .çoulJ& néesas de.s&propri:lçõos, vinte. mil 
e setenta e sete : a Secilil!-, seis mil trezentas 
e ·noventa e duas. 

Contrista o quadro t~açado pOP FranchQtti o 
Sulney Sonnino da. situação das classes raraes 
da ltalia. · 

Cito eates factos para mostrar 'lue quando o 
imposto vai alem d9 certo limlle, torno.-sa 
causa de miseria para as populaçõe.s, de ruiita 
:paro as indnstrias, e não p<lde .deixar de ;in.fiuir 
no destino das nações. ' 

Pois bem; e:.:amina-se com attenção o impos
to que pesá sobre a nossa lavoura, attenda-se 
que esse imposto, de 13 e. 14 °,'0 ,_6 tirado da 
renda bruta, 'lue repl·esenl:l. de lucro sómente 
uma pequell.B. pal'cell&, ae ndo tudo m•i• li ex-

prassã~ apeiULs do custo da. proàu~çíio, das des
pcza.s de tr,tnsporte, commissão, juro e amor~i· 
zação dos capitaes empregados, e chegar-se-ha 
a esta conse'luencia: que esse imposto recahe 
so br3 a. renda liquida dos nossos agricnltores 
na. razão talvez superior n 30 oa 40 oJo. 

E note-se que os mais opprimides são preci
samente os que possuem p1·opriedades menos 
ferteis, os que dispoem de menos recursos, os 
que pagam sa.l:t1·iúf( mais elevadO'it juros mais 
uscrrarios e mâiorcs fretes, porque são estes 
os que menos lucram, os que tem menor renda. 
liquida.. 

Sara possivel, já. não digo. que p1·ospere, mas 
que se possa manter a. nossa lavoura, for~.ada, 
. como ê, a sustentar a concurrencia com a la
voura similar de outros paizcs, onde, além d~ 
ca.pítaes báratos, de instmcção, do abuudancia 
de braços e de outras muitas vantagens, o 
agricult~r. e:u vez da pe~seguição, encontra a 
protecção do fisco~ · 

Quem, :i vista disto, póle-se conter e não 
clamar contra â indiffere.nça. ou CQ:gueh•a dos 
nossos governos 1 (Ap;:rtes. ) 

Eu refiro-me a t ·;dos os governos, g_uer libe
raes, q aer conservadol'~S" que são responsaveis 
por asse funesto reg-ime n fiscal, c devo lembrar 
aos nobres deputados 'l ue me interrompem com 
os· seus malicioscs apartes, que p~quona é a 
parte de responsabilid3.de do actual gabinete, 
que ainda não tem tres rnei 's de existencia, e. 
a.o nascer j:l úncontron prnposto o orçamento 
que se discute. 

Entretanto, Sr. presidente, quando essâs 
consideráçõ3a são trazidas ao seio do parlamento, 
quándo aa fãz sentir a necessidade de pôr termo 
á. oppresslio que soffre a classe agricola, ouve
s~ invarian1mentc. com~ ·si . isto fôra um 
argumento irrespondiv~l :as necessidades do 
thesouro! 

N acessida.des do thesouro ! 
Mas, senhores, não á doprimindo as fonl~s 

da riquez~ nacional que se póde obter recursos 
abund~ntes para. melhorâr as nos~s finanças; 
ao contra,rio, o moio unico, sagurtt, effica.r. ô 
a.lliviar as nossas industrias de encargos cxces· 
si vos,. Jlrotegol-as, auxiliál-l)Jl, pois só a.ssim se 
conseguirâ desen vol vor o robust~cer aa for.,as 
productoras do p:üz, - oondiçiio essencial de 
augmen to chs t•endus publicas. · 

Para ia&o é indispensavel que os nossos ho
won• da Estado, em ve~ de se acobardare rn 
dia.nte dns neeesside.d~s do tbcsouro, tratam de 
l.~esolver a noaso. q ueatão eeonomica o fina.ncS)ira. 
com a firmeza e enorgia de que deu glorioso 
exemplo Robert Peel. 

Vós o sabeis, a.pen~s cJnvenceu-sa de que 
o system1 prohibitivo estava sendo funes~o ao 
s~u paiz, Rober~ Peel resolveu acabar co01 elle, 
aão lhe s&r~in.do de embaraço, ne01 de motivo 
para. adiamentos indefinidos, uma longa serie 
da deficits. 

O orçamento da Inglaterra encerrou-se com 
um deficit de 36 milhões em 1839; de 44 mi
lhões em 1840 ; de 35 milhõ'l'l eua 1841 ; e foi 
jus~mente em 1842,quando o deficit a;ttingiu a 
102 milhões, que o corajoso estadista desfacllou 
o primeiro golpe no syBtema prohibitivo, mo-
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düicand.o e rednzindo 44 ar~igos da tarifa I lavrador, o que corresponde a. 40 •/. ou mais da 
ingleza. • · · sua. renda. liquida, nil:o se ha. de es tabelecer uw 

Os resultados não se fizeram esperar. Contra imposto geral c _modico sobre a l'enda, que pese 
ns previsões d~s velhos tor.íes e de todos os de- J ·proporcionalmente e se dis tr ibua por todas as 
fensores do tt'&dicional systeiXla prohibitivo, as classes~ . 
rondas augmen taram, melhorando immedi.ata . , Isto ser i:~ mais justo. ( Cru~am-se muitos 
ment·e as condições da thesouro ; e não ha mais apartes.) . . . 
hoje q11em conteste que essa revoluç(o econo- Na:o vou J.X>r ah1 ; no 1~teressa do ct·~·hto do 
mica. e fu:tanceira não tenha muito concorrido Est~do, não aconselharei nunca. que se lanc~ 
para o progresso industrie.l e oxtraci-dina.rio impostos sol>re os titul9s da divida publica, e 
crescimento da.l'iqueza. da Inglaterra.. sinto não dispor do tempo necessa.rio para. entrar 

Eis, pois, uma prova estrondosa. de que, em nesta queslão. • . 
certas oocasiõe.., ser ousado é ser prndente. · Sr. presidente, sempre que se ía.lla. do .tm-

E" urgente, Sr. presidente, uma reforma posto geral sobre a renda., vem logo-a. s9gumte 
COWJlleta; radical, de noeso defeituosiseimo re- obj e~çlo: - é ditlicil, e diversos governos têm 
g imen fiscal. · de balde tenta do estab elecel-o. 

(Ha um apa:rt8. ) . Eu declaro :> Y. Ex. · que_ n!ío admiLto 
razões dessa natareza. 

Sim, defeitnosissimo. A miseio dos governoa e dos estadistaa é . 
Trate o nobto deputado, q ue me intel'- comlíater e vencer aa diftl.culdades, e não recuar 

rompe, de estudar os nO&SOs imposlos, e ha de diantedellas. (Apoiados.) . 
encontrar · ca.ma.da.s sobreposba, destinadas a De que nos serviriam 6fl estadistas, do .que 

- satisfazer anccessivas ·necessidades do naco, noa serviria esse cmnpücn.<h e dispendioso oys
mas sem plano, sem system.a, sem attenção ãs tema goverumental e · adminis~rativo , si fosse 
reg-ras da justiça e da proporcionalidade, sem tudo isso impotente para remover <!S embar3-
respsito aos princípios que a. scieneia recom- ços ·que se oppoem ao desenvolvimento e á pros~ 
menda e a experiencia. aconselha. per idade de nosso p~tria. 'I (Apoi ado:.) . . 

Por exemplo, é hoje axioma em economia. po· a Si me assis tisse o direito de fazer um pedido 
litica.,~ue a produeção está na rado geometric~ 0 nobre Sr. presidente do eo.qselho, eu instar ia 
da raplde• <b. circulação; que a. riqueza. de um com s. ~x. para que, ao la.do das questões que 
paiz depende d~ celeridade da eircubç~o . ver~ têm de ser estudadas durante o intervallo <Ias 
dade que é. atlestada pel~ histeria do desenvol- •e•sões d<) parbmento, como aqui nos foi decla
vim~nto das grandes nações modernas e póde ser rado, fizesse especial objecto do exame o estudo 
demonstrada com os mais seguros da~os esta tis· de pessoas competentes, o modo de s e acabar, 
ticos o calculo• irrofuta.veia. 8em perturb8.çio de nosaas· finanças, · com os 

Entre nós o que acontece ~ detestaveis impostos de exportação. 
Temos e.lguns impos tos que parece terem sido A inercia e a indifferença·-nos pód~w ser fa-

expressamelite imaginados vara_ embaraçar. n taes! (Apoiados .) _ 
~ircul&ç[o, que a.li:is já encontra i mmensa diffi· Uma. outra. questão que entende com cs 
euldade em desenvolver-se em u.m paiz vasto maiores interesses sociaes, e merece toda a 
com é o nosso. · ~ atlenção da. camua, é a do reagate <lo papel-

Eu reconheço que e cous~ mnito difficü uma moeda. (.'fuito bem.) · . 
reforma. no r~giwen . tributario que temos, e v. B.:. Sr. presidente, deve estar lembrado 
acho razão nos que exigem que nio se propo- que, ~or occasião de diseatir-se o orçame~tto da 
nha redncção ou snppresaio de impoato, eem deapeza. do ministerio da fazenda, o nobre de
indicar .o meio d~ prevenir o desfalque putado pel o H• districto do Rio da Janeiro, o 
r eault.ante dessa reducção ou suppressão. Sr. Andrade Figueira, cujoe elevados talentos 

Eu não quero que a l&YOura ~~eja. liborta.da. 0 profundo saber toda a camars. r econhece e · 
do oppreuivo imposto de exporb.çl o, lica.ndo o a.dmira .. . 
thesouro priv:ldo dos i 8 .000:000$ quo tal im- 0 Sa. Gol>ÇALV.IIIS F.IIRilEIRA :,-E' uma l!loria 
posto r ende ; seri:l. n.baurdo. . ~ 

O men yonsamento ti que eue imposto, nio do pc.rlomonLo. 
sus~eptive de repcrcu~. e inciden~ia, pel~ O Sa. JoAQUIM Tn ARÉS: - ..• dieee-nos quo 
razoes que a cama.ra. na.o tgnora., SOJ& substt- . considerava medida. de grande e.lca.nee, e capaz 
tuido por um outro, que de o me~mo resultado ·de concorre1· ef!icn.zmente par:1- melhoral.' a 
para o thesonro, sem ferir de mor te a principal nossa situação economica e financeira, a con-
industria do paiz. solidação do nosso m eio circulante . 

Em ma teria. d e impostos, a. questlto de fórma Reaponden~o-lhe, o honrado Sr. pres idente 
é capital; hoje principalmente, . que nos a.cha- do conselho mostrou-se de aocórdo, nesse .POnto, 
mos em pres~nÇá da concurr.encia universal, e com o illustre parlamentar, e chegou até a de- · 
quando só se pensa em conjurar R tre- clarar-nos que cogitava. de :l.lguDs meios que . 
mendo. crise, em quo se desenha, .co•n as podiam apressar a re&lizaçã~ da.qnella id~a, 
mais sombrias córes, o futuro ecJnomico do meio• que S .. Ex. conaervava. mvoltos em dlB
Bra.zil. cr 2to· · mystcrio para qne não perdessem sua. 
. Será impoasivel uml\ substinição '! (Apoia· efiicacidilde . 
- ~0$ .) . . . l 8to, s~. PI'BBidenl.c, 9 motÍYU para sérias 

Entendo que não. . apprehenaõ21! · . 
Porqne motivo, Olll. vez do imposto de expor~ · Recordo-me de haver lido que, a. proposito de 

taçio, que tira 13 a. 14. •[, da. ~enda br11t& do uma declaração semelhante kita. por um. mi-
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nistro da fa~endo em ~'rança., Thiers disse para' 
um sou collega na c:~~nara doo deputados : -
.:Mottoi a m!!o na algibeir3. que dentro encon· 
trareis um gJO&nde acontecimento. » 

Ma• lá. lrat.nva·se apenas da conversão da di
vido public11., quo só aos eredorP.s d:o E:stad:o pl). 
dia. interclj84r. Aqui trata·se de elevar rep~n
li~ o nrtifleialmenl.e a.o par do ouro o nooso 
meio eireulnnlo, eon.\3. q_ue inleresll3. a todos, 
priueipAlmento aO!! que tem contr&b.ido g-randes 
eornpromi11oa, pesaàos enearg6s, sob o regimen 
elo umn círeulaçiio fiduciaria CO!lsideravelmente 
deprocinda. (Apoiado~.) 

Ot·a, no Brar.il os me.iores devedores são : 
primeiro o Estado, depois a h\·cura. O Estado 
e a lavoura serlo portanto O:s principa.es e mais 
sacrificadas victimas desS1). projectada e preco· 
niZJJdn medidA fi na.nceir .l. · 

Si Lal cous~ eft'ectuar-se, como se annuncia 
o se dcs~ja, todo aquelle que neste paiz se achar 
collocado na posição pouco agrada vel de de v&· 
dor oneon tràt•à, roottendo " mão ·nn algibeira., 
nil.o diroi um grande acontecimento, mas um 
grnndo dosnstre. , . 

Nilo mo exprimo deste modo porque seja parti
dlll'iO do pv.pel·mo9da.. Acredito que hoje em dia. 
n!o ha mais quem participe das illnsõesdcLaw e 
do nbbade d o Terr..,.,on, illusões que tristemente 
se dia.t~ip&ram D.O rude eontacto da l'ealidade, . 

Nlo hD. rugia, póde..se affi rmar .com segurança, 
<JU&m eupponha., como suppunha Pitt, que o go-. 
VOI'DO quo doereta. o curso íot·ça.do põe á· sua 
diapoaiçllo monta-nhas de Olll'O. 

Mu, nlo ó esta. a nossa questio. ;Não se 
ll'Att. de roaolver em .these o que mais convêm 
li vido. oconomica de um povo, a. uma sociedade 
bem org~nizada. ; sLa eireula.çlio meta.llica, si 
11 circulaçllo mixta,. si a circulação puramente 
fidneiarin com o curso forçailo. 

O quo nol ocaupa., o qua· no!l ciumpre im·ao
tignr cotn o maximo cuidado !lUO nos devem. 
merecer oa s-rande• interesses da. nação ·· ~ue 
rcproHntamos, é si ha vantagens ou pertgo 
om Abt.ndonarmos o regimen sob quo temos vi
vido, h a m&is de meio secu!o, e. com o qual, de~ 
íeiluo•o Gmbora, temos ·alcançado essa pouca 
prosperidade que possuímos, para entrarmos 
violentamenLo, p•la. intervenç~o brusca. do go
v~rno em um regim:en novo. ( Apoiatlos. ) 

E' ~ob o•to po!llo de \'ist.:>. qne au considero a 
quesllo, B n«o hesito em affirJ!U!,r que a solu • 
çio quo ae dcs&ja, sem certas caut~llaa que 
são esaoneiaes e de que não se tem cogi
tado, terll ine1'ila.lmente d~sastrosissimos re
sultados. 

Quando aqui se quer encarecer as vantagens 
do resgate do papGl-moed~, a.llega-se que o 

·· ·nosso eommercio perde annualmente de 40 a 
50 mil cont:ls e o governo de tO a 12 mil, com 
as dill'erenças da cambio . 

'Eu tonho noccssido.de pua chegar ao fim que 
me proponho, de mostrar que nessas allegaçõea 
ha nma falsa aprecia.ça:o ele um phenomano 
economico que não tem o >lcance qn8' s~ lb.e 
attribue. 

· O Sa. CAI\Ni:1RO D"- OaNHA d4 um aparte, 

O Sa. JoA.QUtl! TA\"AilBs :-Procurarei provar 
o que affirmo, o espero quo o nobre deputado 
ha do afinal concordar commigo: 

Nós não perdomo•. Sr. pre•idonte, essa somma. 
fabulosa de que lllllo 10 nos tom ralla.do. 

Si iato foss~ \'61·dado, si o c ommet·eio per
desse annualmonte, com na ditrerens.as de cam
bio, 40 a. 50 mil contos, e o governo -de 10 a 12 
mil contos, commercio e governo já leriam 
feito bancarrota, e este paiz ha muito estaria 
em liquidação. (Apoiaclos. ) 

Feltzmente -nó• vemos diariamente a attes
tação de> contrario nos jornaes qu~ nos d«o no
ticia do movimento da Bolsa.. A can1ara saba 
que os fundos publicDS são cotados acima do p~r ; 
que u ~cções de varias empreza~ industrlaes e 
comlliercines sobetll de .,.alor; quG os bancos 
redll.tem a tau do!i.depositos e o alugu~l do di
nlteiro baixa consideravelmente. 

Si estes factos não são signaes de prosperi.: 
dade, com certeza nio. podem ser interpretados. 
como symptomas de rninn. 

As relações commercino• entre os povos são 
tn!ntidas pelo interesse reciproco ; st, pois, o . 
nosso commercio p1rdoa~a a.nnualmonte, em 
conseq uencia. da baixa do co.mhio, 40 a 50 mil 
contas, as suas rol:tç~s internacion~es j:i te
riam cessado. 

Mas essas relaçllca seg-uem mnreha progres
aiva,portanto pod&·se deaauom~radamcnte aJI!r. 
mar que tnes p~ejuizos .oJ.o imaginar i os. 

Demais, ai o comtnorcio perde annualmente 
40 a 50 mil contos. quem os ganha 1 Si esse 
prejaizo sahe em dinlieiro da• mãoo dos nego
ciantes do Braúl, que tem tranaacçlles com :ts 
praças estrangeiras. deve ir p~ra.r &a mãos de · 
alguem. 

Serão os vendedores de cambia.es 1 
.Mas este.•. em troca do papel moeda qne re-. 

cebem, dão o seu equivalente em ouro ; mas 
estes, si vendem as cambi~es convereiveia em 
ouro com o agio de 25 •}o, corr~spondente a. 
depreciação do meio circulante, em conpensa
çào compram com. o mesmo agio os produeklsque 
exportam e sobre cujo valor fazem os saques. 

Serão os negociante& estrangeiros~ 
Tamb6m não, porque esses nos mandam suas 

mercadorias pelos preÇOII corrante;, ganhando 
com o Brazil tanto quniQ ganham com outros 
paize~,em que a eircul~çio é metslliea..Onde poia 
o excessivo prejuizo,se nãoha. o e:s:ees1ivo l~c~o ~ 

A respeito do governo a~ontece couS!l. seme
lhante. 

S .. bem 06 nobree dopatad011 que OS noB&O~ 
impostos de importaç«o o exporln~. ~uo con-· 
correm com mais de 80 •j. para a reeetta. geral 
do itnpsrio, não sllo específicos, ma.s arl va~o
rem, e por ieso rondem mo.is ou rendem me no• 
confurme sobe ou deace o preço dos gen(ltos ex
portado• e importados. 

Ora, por uma lei fatal, cuja acçio é inevita.
vel e constante, sem1!1'e qae o meio circulant~ 
•e doprech, tiobe em proporção o preço de toda$ 
as causas ; do que resulta qne, tanto quanto di
minue-de valor o nosso papel moeda, augmenta 
o preço dos generos im~orta.do$ e exportadO!! e 
eNsce o produeto dos dtreitos que pagam ee•c• 
gen~ros • . E' evidente, pois, qu~ 1i o governo 
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pag-a. 25 •/o de dift'erença de cambio, em eom- tod?s. os possuidor~s de p3pel·moeda sotfrerão 
pensac.ão recehé do contribuinte mais 25 •1 . preJulzo~ corrc~pondentee " eaS& depreciação; 

Onde o prejuizo? " mas, e e pa.ra ISSO que p2ço especialmente a 
Não é claro que tendo o governo de mandar attenção da ~mara, si a âeprecia.ção chega a 

para a Eu~opa 5 mil contos de réis, por exem- um certo lumte e nelle permanece por muito 
pio, lhe é absolutamente indifferente receber tempo, e'!tão, pelo jogo natural das relações 
do contribuinte essa. quantia em"ouro, oú o seu commerc1aeo, estabelece-se o equilibrio entre 
equivalente em papel moeda 1 os valores, e dm•ante esse periodo não ha lucros 

O Sa. REGO B.~Rl\OS : -E para o oontri- n~m prejuizos qu~ t0nham por ca11sa a depre-
buinte ~ craçiu; é como si !os ;e estabelecido um novo 

O Sa. JoAQUrM TAVARES: -O contribuinte padl'ão monet<>rio. 
se paga. mais imposto em consequeilcia da de- Ora, esta é a nossa situaç-ão. 
precia.ção da moeda, tambem vende por preço _O nosso meio eireula~te. chego11 á deprecia-
mais elevado aquillo que produz. çao de 25 '/o, e neste llnnte, com pequenas dif-

. fer~nça.st~e te.m man~ido ha uns 20 annos,pouco 
VozEs : - Então pe.ra que o resgate do papel m~1• ou menos. E nisto ·que eu me fundo 

moeda.~ para con.testar os que affirmam que o nosso 
O SR. JoA.QUIII TA VAREs: -Não me causam comroerclo e governo perdem continuamente 

estranheza estas interrupções. sommas avultada• com .a baixa dó cambio. 
E' tão geral entre nós a opinião de que 0 go- (Apartes . ) 

verno e o commercio perdem continuamente com Não pe11sem·-es nobres de?utados que eu es-
as differenças de cambio, que devo parecer pa- tej a isolado na opinião. que sustento ; tenho por 
radoxal contestando a opinião corrente ; mas, mun autor1dadas respe1ta;eis. 

- do q a e tenho dito ilão se deve concluir que o Citarei palavras ·de Goscben, cujo tratado 80· 
papel-moeda não tenha. grandes inconveni,ntes. bre C":_mbios estrangeiros é o maia completo que 

~ru·a fazer bem. claro o meu pensamento, sou possuunos, e cajas opiniões vão sendo cons
ob~Lga.do a entrar em detalhes que pretendia tantemente co:nfirmadas pelos fac los. 
evrtar, e fazer um confronk> entra a circulação Depois de tratar do c&mbio re~l. que é 0 re
metallica. e a circulação fiduclaria com o curso sultante do balanç"o do corllmereio, elle passa a 
for8~ado. occupa.r-se do cambio nominal, determinado pe-

r. presidente, as necessidades commerciaes la depreciação a.. moeda, e n. respeito, figurando 
e economicas de uma sociedade qualquer re- uma transrcção entre a Inglaterra, onde a. <:ir-
clamam uma. de terminada quantidade de moeda la. - · u· A · · · 1 
qua sirva. de instrumento de permutas. ' cu çao e meta lCa, e a ustrLa, CUJa. urcu a. 

Si a. quantidade da. moed~ excede ás necessi- J~' como .a. nossa, é de papel inconversivel, 
da.des que é destina.da a satisfazer, a canse- lZ 

0· seguLnte (lê) : . 
quencia. immedia.ta é a depreciação. " Mas em um c~rto sentido, taes :ductuaçõe•, 
Suppo~a·se que a quantidade de moeja ne- (as que prcv~m da depreciação da moeda) não 

Cel!Banaa,por eJ>emp[o, too.OOO:OOO$;derr:un&i. implicam as differenças de valor a.nalo~ a es· 
na circulação duzentos ou tresentos mil, e esses ~~e que nos temos ?Ocupado. Como a depre
dtUen tQs ou tre8ento3 mil terão apenas 0 valor C1aça.o uo agente da c1re.ula~ão ailileta em gera.J. 
de cem mil. · o preço de todas as cOu$a.o, os quinze tlorins re-

·Quando a circ11!ação é metallic& 0 correctivo cabidos pelo ing-lez em troca ·dos seus sobera
do excesso é natura! a faeil. Logo q11e a. moeda nos. não lhs dão mais proveito do que os dez 
de ouro ou de prata desce, por superabundante, tlorin•·que elle tinha recebido antes pela mes· 
abaixo do valor intrínseco des8e9 metaes, on 0 = $omm~t. · .. Si formos alem veremos que, si 
eJ<cesso .é export~do para os mercados onde não o vendedor de atreitos não tem lucro, o compra
ex1ste a depreciação, on. eliminado pela in- dor ta.mbem não tem prejuizos, a partir do di11. 
dnstria, co.nvertido em objectos de arte, qne 8;;:0 em que o novo padrão do cambio se estabelece. 
vendidos como mercadoria·. E ' verdade que o Yendedor terá necessidade de 

Nao acontece nem póde acontecer 0 mesmo ceder maior numero de tlorin• em Looea do 
com a circulação puramente JiduCiaria de curso soberano que o eomprador lhe dá; m~s os pro· 
for~.ado. duetos exportados por esse vendedor e contrllo os 

O excesso tradll.li·SB inevitavelmente em de- quaes elle faz o saque, terão, em nossa hypo
. precia.ção, e depreciação sem. correctivo, porque these, subido de preço na. mesma propurção, e 
nif:o tendo o papel-moeda valor além das fron~ lhe terão, em oonseqnencia, dado o direito n.es
telras do .paiz em que é emittido, não póde ser sa proporção a. fazer saque por um maior nu
exportado, e a. industria. não PÓde fazer com elle mero de 11orins ·.-. Si as importações e expor-
o que faz com a ·moed;~. metaHico.. tações s1 3-cham em equilíbrio, isto é, si um paiz 

Ja se vê, portanto, que eu não desconheço a deve a. outrn tanto quanto lh~ é devido, não ha
~;tperioridade·da circul3ção metallica, sobre a ved., no complexo das trans•cções entre esses 
CJrcnlação punmente fiducio.ria. Com 0 papel- paizes, nem lucro, nem prejuízo em consequen
rnoeda. está-se sujeito a Jluctuações repetidas, cia d"' deprecinção da moJda em um delfes.» 
a.·depreclar'e~ su~eesa~vas, e eem.~re que isto O SR. C.!.RNElRO DA CcliH"'-:- Então· as · 
!'<??ntooe sao meVItava>s·aa perturbaçõ~s e pre- oscillaçães do carnhio não· trazem prejuizo ~ 
JUizos. O SR. JoAQUIM TAVARES:.- Para resp~nder 

Sí hoj~, por exemplo. o noaso meio eircu- a.o nobre depul~do, preciso fazer um~ diatinc· 
lan.te soil'rar uma. depreciação ·de mais -5 '/0 , . çãn entr,, o cambio real, que é determinado 
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pelo ba.4nço do commercio,~e o cambio nomi
n~l, resultante · da d' precU.ção da .mo~da., do 
qual sómente m" tenho occupado. 

Si um pai~ deve a outro mais do que lhe é 
devido, no pai~ que tem saldo contra si, as 
camliiaes sobre o outro paiz serão iiwufficientos 
ps.n a liquidação da divida,e -por es•a razão so
bem de preço ; e então o vendedor de cambbes, 
obtendo por ell.as um preçJ elevado, tira·disso 
um lucro real. 

Supponho.-se, no.. hypothese 1\gumda, que 
ne5'5es pa.izes a. circulação é meta.llica e que o 
possuidor de uma letra de calllbio de i: 000$ 
vende-a por i: iOO$ ; não ha. duvida que tem 
obtido um lucro de iOO$, e o comprador um 
t-rejuizo correspondente . . 

Com o cambio nominal, que não depende do 
balanço do commercio, as cou11as passan1-se 
düfet•entemente. · 

FaUemos do nosso pa..iz: supponba-se que o 
balanço não nos e desfavora.vel; que exilste 
equilíbrio entre , a importação e ex:po1·tação. 

Neste caso não b"-ver:í. falta de cambiaes no 
mercado. ·Como, poré;n, existe grande diffe
-rença entre o nosso papel-moeda e o ouro, diffe
rençe. de 25 °1o, que1n comprar um~ co.mbial de 

.1:000$, ·converswel em ouro na Europa, teri 
dê dar 1:250$ de papel-mo.sda. 

Sofft•ará com is~o um projui~o i 
Não. E' verda.~e que troca. por uma. soll'l..ma. 

de <lur<l maior somma. de papel-moeda, Mas é 
preciso ll.ào perd~r de vista que a roeno~ som ma 
em ouro tem o mesmo poder de a.equisição que 
a ~romma maior em papel. E' um valor trocado 
por outro valor i~ua.l, e~uivalente. 

Eu poderia citar, si fosse necessario, o q ac 
diz Stuart Mill sobre a grande differença que 
ha ·entre o cambio real e o nominal. · 

O Sa. CARNEIRO DA CüNBA:- Iaso não tem 
. applieação a nó~. 

O Sn. Jo<~.QUtH T<~.vmms:- Como não tem 
applicação a nó~ 'I 

Pois é cousa que se conteste, que temos o 
c•mbio real. determinádo- e inftuenciado pelas 
nossas tra.nsa.cções com as praças esLr~ngeira.s. 
e o cambio nomin,!-1, produzido peh. depreciação 
do nosso meio cireul~nte l 

Sr. presidente, creio ter demünstrado que não 
são reae• os effeitos attribuidos â depre~iação 
do papel-moeda; <J,Ue ha e:xageraç~o, erro de 
apreciação na optnião dos que affirmam qne 
•up?Ortamo< ,.nnualrnente com a baixa do ca.m
bio enormes prejuizos ; e agora, sem desco· 
nb.ece-r c sem procurar occultar · os inoonve
nienles, que süo muitos, da nossa circulação 
1iducia.ria, procurarei mostrar que a transição 
como se pretende, pelo meio que se tem indi
cado, para a circulação roetallica, serà uma ver
dadeira ca.lamiàade publica.· 

Para isto basta recordar que, em um periodo 
nunc;). menor de 20 .an.nost o nosso maio circu
l.ante se tem mantido em uma depreciação de 
25 •/o ; que-nesse peri~do o Estado tem con.tra
b:ido avultados empreshmos; que nesse per1odo 
tem sido augmentados os vencimentos de quasi 
todos os empregados publicos; têm sido fixadas 
as tarif .. a de nossas estradas de ferro ; a lavoura 

v. rv.-58 

tem-se endividado, e varias industria.s se têm 
e!Stabelecido com o au:s.ilio do credito. 

Si pois, o governo, por meio de Umll. oper~ção 
fin:~.nceira, IJ.IIal'l.uer o,ue seja, não trah agora 
dos meios que podem ser empregados, canse· 
gnir elevar subit.aJilenle ao par do ouro o nosso 
meio circulantet o que BG eoguirti.1 Urn n.u
gmen to de 25 °/o no capital e no serviço do juro 
da nossa divida interna ; um augmento de 
25 °/o nas despezas que se faz com os empre
sados e pensionistas do Estado; um augmento 
de 25 °/o na enorme divida que pesa sobre & 

lavoura ; um. augmento de 25 •/o nas tarifas das 
nossas est1·adaa de ferro, e ao mesmo tempo, 
p~lo., principios já. expostos e iuconte::>tavcis, 
uma diminuição cortesFondente no; pPeços dos 
n.ossos prodactos e nas rendas do Estado. 

Por-tanto, a. ruína, "' mi.seria. pru-J. muito~, 
para todos os <LA~edores, com proveito sómente 
dos credores do Es~o. dos credores da lavouu, 
dos ric~s, dos ca.pi talistas, que verão sua fortuna 
a ugment&da, sem esforço, sem trabalho, de u:IU 
momento p3ra outro, por effeito de uma. feliz 
operação financeira ! (Apa1·tos.) 

Pois 'luando deplm·amos o estado de nossa& 
iinanças, sempre descripto com cõres sombri&s · 
e carregadas, ha.Yerà quem poort.a desejar um~ 
medida que Lra.rá immediatamente um aligruento 
de 25 of• no capital e no juro da nossa divida 
interna~ 

Pois quando lastim:llnOS a situação da. la
voura havemos de querer que a sua divida, su
perior"' 400 mil contos, a julgar pelos da:ios 
ofli.ciaes qne p<~sso.imos, sotfra um augmento de 
mais 25 '/•? 

Pois quando se cl•ma contra as to.rifas das 
estradas de ferro, do correio, dos telegrJphos, 
esta.bBle.ci.das todas P.m unidades rnonetarias.sem · 
altenção ao seu valor real, é justo que peçamos 
ao ·governo um augmento de mais 25 °/c em 
todas esSBs tarifas ~ (Apartes.) 

SenhoNs, e•ses oifeito; da mudança brusca 
de uma cir~u!&ção depreciada para a circulação 
meta.l.l.ica, não •iio de pura pba.nt&sia. 

Temos um tristíssimo cxcmplG no que acon~ 
teceu na. Inglaterro.. 

A ca.mlu·a s>be qu~ de 1797 até i82i a In
glaterra esteve sob o regiro.eu do cur.o forçado. 
Durants asse petiodo a depreoiaç;;a dos bil.b.ates 
do l.tanco ingloz chegou até 30 '/0• 

Em 1819, Roberto Peel obteve um acto do 
par lamento obrig~ndo o banco a pagar ·suas 
notas em ouro, re>tab ,lecendo assitn a. circu
lação mehlliea, o que realhou-se defini li va
rnentc em 1821. 

E!!Se B.Cto, desacompa.nhado da.s medidas re • 
eom.mendadas pela prudencia e pela justiça, 
produziu os mais calamitosos re~ultados. 

Vou citar á ca:rnara o qu~ diz João Baptista 
Say, apreciando os c~eilos do restabelecimo":lo 
da circulação roetallica na Iaglatera em nr
tude do bill de 1819 (Lê): 

'~- Deve causar estmn.heza o so!frimento ex
traordinario que a nação il1.gleza experimentou 
nos annos que se :seguiram á pa~ de 1815 ~ Aa 
classes privilegiada,, os fanccionat·ios, os p~n
sionistas do th~souro,o clero, o os poasuidores 
de títulos da. divida. publica timram grande 
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proveito da reint~gração do valor do pa ::el
moeda. 

Mas isto foi um Jlagello par.l a ma.sa. d:~. na
ção e para a ind ustri!lo ; flagcllo que só urna na
çilo tão rica. em capitaes, tão judiciosamente ad
ministrada e tão ad:uira.velw ,nte industrioso. 
se:ria c.·1.paz el.B supportar. ':t 

Agora perganto eu: poderemos nós rcústir a 
uma crise igual a: es<a por que passou o povo 
inglez, o unico capaz de supporta.l-a, n< opiniita 
de Baptist~ So.y 'I (Apartes,) 

Concordo <tne devemo; desejar que se cstllbe
le~a entre nós a. v~:dnd>ira circulação, que é a. 
ch·eui:~Ção metallic '• auxilia:la. pala ci rcula~.iio 
fidueiorio. conver3i vel. • 

Mas1 como ri '!ynmos fazer a tra.n '!.Íção ela 
DO$Sa situação octual para esse estado ães.,javel, 
evitando a. crise r1ne no3 póde se~ f 1 tal ~ 

Eis a rnag1111. questio. 
Tem-so J'edid~, S.r. presidente, qu0 o 

governG retire da. eircula~.ão, pal"le do pap~l· 
moeda pi1ra elevnr o valo1· do-restante a.o par do 
OllrO. 

P,·opor s'melhante medida. é querer que o 
g i'fe.rno i~ni le ;\O negociante sem conscieucia, 
que reduz a· qnnntidade do pão .de m!i quali
dade para augmentar-lhe o pre~o. 

Si " oscillação no valo1· da. moeda ó um gran
dê mal~ o qui'! toOo& reconhecem, come se q.uf!r 
'lue o governo desça. M mercado par~ produzir 
uma grande oscillação ? · 

Eu l11e eontesto um tal direito. 
Só temos, Sr. presi.dcnto, douo caminhos a 

seguir p:u·._ chegarmos á. substituição do papel
moeda pelo. cil·culação me tallica :-ou devemos 
esperar,- e ó o que o.conselb.aru financeiros pru
dent s; G!ntt·e os q uacs figura. Leroy Deau!ieu, 
um dos mais compet~ntes em taes ~s~u ~ptos, 
qu; pelo des~nvolvimen\0 progressi~o da ri· 
qtt~za publica. o cambio se eleve ao par, por
que ent~o a substitui~~o se poderá fazet•, som 
abalo~ .sem prejui::::os; o~ devemos fazor coue:n. 
semelhante <10 que fez o governo revolueia.. 
nario da França em 1i97, a Russia em 1839 e 
a. A ttstri n em 18:12. 

Por decreto de 2i de Ma.io de ii'.l7 rleclaroú 
o govPJ:no fran~ez que ftcavan\ definitivamente 
som ,·alot• o> assigna~los. Ist.o ara a b~nca
rota. 

Mas que~endo restringir os etfei tos dessa 
déspotica a immon.l resol1.1çã.o, xnandou fa:wr 
run quadro das succes•ivas de prechçães dos 
as.•ianados, e .Jeterminou que as dividas con· 
trahldas no período ~ompreb.endido éntrG 179 I 
e 1796 fossem po.gas .com lll tedueç.õe3 eor
respondent 's à depr~ciação da moeda em quo 
tinhãrn sido estipulad1s. 

Em 18:39, n~ Rll3Sia, tt'es rublos e meio <!e 
.papo! htliu.m a pena::~ um de pl"tÜ:\; o governo, 
tomando eS;:e curso por bs.se, dêcre.tou qu~ os 
rublos de papo! seriam trocados na raúlo de 
tres ro~· um de prala; e deste _modot qu-~m 
tinha c·)ntr-ahido dividas em rublos de P' pel, pa

. gn·a-t:ts om prata com o deseonto esta.behc.ilàc 
peh g-overno. de confor;nidade com o estado de 
dopt·eeiação da dt•culação fiducia~ia. 

Assim. como nos diz Seneuil, a. R:J.Bsia., depoi• 
dC h ~ver soffrido a.'3 víciaBitudes commereia.e3 c 
a~ \'!,ris'!s occasionadas 1~ ~la depr3ciação do pa-

pel-mGola, e>capou i · cri•e que podia re
sultar do J'es\abclccimonto dos pago.mcntoa em 
especics. · 

Procedi cuento anologo teve a Aus lria,qu~ndo, 
em 1812• retirou da circulação os do Banco 

Zcttel,que est.a.vatu extr~ordinariamenle depre· 
cia<lbs, s11bstituindo-os por menor 'lu~ntidade 
de papel de outra especie. 

Si, pois, o governo tem em vist~ t•csga.tar o 
papel-moeda, faça-o, concordo ; tms com a 
condição de tomar ns. medidas indispeusaveis 
para evitar os males que póde trazer cornsigo 
uma mudan~ de cinulação. De outro modo , 
expondo a sociedade a uma crise tremenda, ou
jeitondo os que t~m contr~hido compromissos 
em papr:'l dfllpre!!iarlo a satisfa?.tÜ-os com uma 
moeda 25 °/o mais pt•eeios' ; não, 

Para uma tal aventma declaro ao nobre pre
silente do conselho que uão deve contlr com o 
meu apoio. 

Outra questão que se pretendG resoh·et• jnn
tamen~e com a do papel-rnooda, é a da conyer
são d..,. divida publica. 

Eu confesso qlle não comprehcndo como se 
possa trata:r simoltanearnente ·de consolidat• o 
nos>o meio circulante e converte!' a divida .do 
E$t;.vlo. São medidas e•sas que nem ·devem set• 
consil!erad.as isoladam.enLe~. pelas in~mas rc- · 
b.ções que éntr..1 ellas existem, nam pod~m· ser 
t•ealir.adas ao mesmo tempo. 

No ca 'o de qus:·e,·mos cuidar seriamen ~o do 
resgate do p:>.Jlel-moeda, o que nos con~em fazer 
~om relação a. .noasa divid[l., 6, não C{lnvertel-a, 
mas unificai-:., reduzindo-a a um só padrão, e 
tomando-s,e por typo o emprestiroo contrahido 
pelo i !lustre coilselheiro Atfons9 Celso. · 

A con veraão a. gora poderiat no maximo,da.r em 
resultado a reducçãode i •f, nostitulosde6•/o 

Mas, tcllolioada. ~ consolidação do meio CÍ\"CU· 
Jante, o que se ter!i alcançado ? 

.P~gar 5 v(o em oaro, is~o é, ma-is do qua 6 oj" 
actualmonte em p!>p~l-moedà. 

Si, po:ém., reduzirmos toda a nossa di v ida de 
6 •/0 a 4 1/2 em o11rJ, não tet•emos no pres •nte· 
prejuízo a.lgum, porque 6 °/o em papel-moeda, 
com a deprec:iação actual, é juotamente 4 1}2 
em ouro, e :fiea.re-n1o.~ garantit1as contra q~nlquct• 
elevação do cambio, que pod'"'' chegnr a 2i sem 
que·soffr" por isso o au:;mento de um real o 
serVÍ\"O da nosss divida interna.. 

Parece-ma isto 1U3didn. d~ grande alcance o 
de facil realização. 

Eu accedíto qtte nenb.um credor do Eshdo se 
recusnd. o. reca"be.r, ern troca dos sc.uq tit.ulos, 
outros titúlos ao par com o jllro om OUl'O ~qui-
Yalente ao que om percebem. · 

?ara elles haveria a grande vantagem de fi
catem gar&ntidos contra futuras oseillações da 
nossa moeda.; e para. o Es~adv a de .não soffrel' 
prejuizo cúm a altn. do ca_mbio, qnB R o qn~ de .. 
ve 'preoccupnl' o guverno, si tem elle o 1ú;me 
proposito de acabar com o cur•o forçado. 

-Não se tom tndo essl medida, teremO>I de pa
g"O.!" pelt\s apolicee de 6 o}u, no cas~ de ch~go.1• o 
cambio ao plr, Ô 0 / 0 em Ouro, <J.UO Ó :mais 25 °/o 
do que p 'g~mos actualment~. 

A diiferença. não. é insignifi.cant~ ; com o ser
viço da. nossa divida int~rnn dcspendemos m::Lis 
de 36.000:000:):000. 
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Um augmenlo de 25 °/o ~bre esta somm''• é !' O Sa. C.o\1\l(~mo 1>.\ CuNf!A :-Referi:.-se a 
cou.sa que deve ser p rcven•d:L com•ersão forçada. 

No caso, porém,- de ser abandonada. esta idéa. I . . 
deresg-•t~ do papol-moed•, pOI' inopportnn:>. ou I _ o_ s~. JOAQ!il~[ TAHI\ltS :-?llcm c par.L 
po1· nos íalta.rem 03 meios de e:~:ecutal-a eonve- J a~m!rat que lu;a ~uew te111la du v:das sobre o 
uientemente, então não façamos da ·co<t- di•clto d~ <::Onn~ e o contesto, qu:tndo ona 
verstto uma simples aspil•ação do futuro; trá.- Fr•nça. ~ao em epOcas .>:_emota>, _mas_em i836, 
temo11 de pol- "- em pratica 0 . m&is breve po•- ~837 o {:;33, por_ ~castao _de drscuttr-sc pro
~ivcl , no mterease do thesouro, e sobretudo no· Je~tos de con.v_ers:~o, n otavots Ol'ador!l-~ CO<U:bl
lnte t·~sse do contribuinte, que não da\' e ser te,am ess: du~,t~. che;a?do ~nmar~me a .d .. er 
condemnadv ,, pagar juro de 6 •Jo quando 0 que a _eon~eraao a uma v1oL<>~-'<o da lJoa (e e rla 
c•·ediw do Estlsdo lhe permilto .pagar 5 1 j2 oa consc~encta p1wL..:a • • _. . 
5 ' /•; e para isso temos uma questão preliminar D~vemos euppor que a opm1ao pabltea. no 
a resolver. · Brnll, embot·a esteJamos om 1832, sJ nche 

Nós ainda · não fize mos uma só conversão de matt escbrecida S?b_re :i questw da convorsão 
~vida_; n~m ~c _eneontJ:a·precedentes em nossa do que cst·wa a opuuão da. França em 1838! 
h!Stor~a nduunJstl-ativll., uem disposições em O Sa. Louax:<Ço DE ALaUQUEl\QUE (-.nini$tro 
nos.sa leghlação 'lu& sirvam de regra ao go- de estrangeiros):-Hoje e doutrina corrente . . 
verno. . . . _ O SR. JoAQUm T.WAl\.ES : - Do aeeórdo, 

1 
Cumpre. por~nto dc~1d~r, s1 bas~a uma s1m- mas ha que!ll penso 0 contrario. 0 a prova a. h i 

·p CF$ autonzaçao ao IUlalst.ro ela faze~ da para tewo• uo illuot•·• deputado pelo Rio de Janeiro a 
fazer as operaç(le• do credito necessarJas pnt·a quem me-referi. 
a conversão, ficando n.o seu arbítrio o modo 
pratico d1 reali~1I-a, ou si de\"e 0 parlalllento O Sn. CMtN:&mo "-' Cu~ar,, dá ulll. aparte. 
votar uwa. lei especial, estatuindo 'i<Jbre o OS& . .ÍOAQum T.wAnes: - O nobre do!'u-
modo da conversão, typo dos novos titulas, taao està e11ganado ; ~inda ninguem cogito~ de 
prazo p~r~ opção dos cred:Jrea, e sobre tudo mais convm·siles !orçnda.s. · 
~ue d_~ respeito a essa delicada operaçll:o fi- o Sn.. c.uuiEIRO l>A Cu:~H.t : _ Houve idea 

:u:tceua. • de c~tabelecet· o juro de ti 0 / 0 sem resgate . 
Na I_ngbterra. a COll vcr.>ãe da divida e sim-

ples negocio àe thesouraria.. Quando ao go· O Sn.. JOAQUli\[ T,\V,U\115 : -Pois isso seria 
verno p •roce epportuna a eonversão, elle rc- um ver<hdeiro att2nto.do. . 
solve-a, llf1li~ando-se ~ podir ao parlamento os O Sa. C.1.aNEIM DA Cu:-;uA:- Rouve um 
recursos tndtspensaveH. para occol'rer ás des- wint~tro da fazenda. que aa•im o determinou. 
pezas necassarias. O Sn. . Loon>:..xço DE ALHUQUERQUII (ministro 
N~ França a cousa ~ divet·sa. O parla.monto, de estran_qeiros):- Não era obrigatilria" eu

muito zeloso de soas perogo.tivao, muito cou- trada de dinheiro de orphiiGs tl!\ra o tllesou~o. 
tra.rio a q ua.l1ner alargamento das attribuiçiles O nobr e depll~'do confunde os termos ; lliio é 
do poder executi,·o, e quem decide sobre a conversao. 
opportuniclade das CO!lversõcs, e ó q11em prc- 0 Sn. JoAQCDJ TA\'AR:t:S :- Sr . presidento. 
screve por lei eepccinl, corno c aob qnc con- Si, consu!Lando a hi.toria, julgnsoemos des•es 
di~ões devem ser foillts. syõl&lllas por seus aliei tos praticos, deviamos 

'Qual doslos dous $y~temas p t-of•>ro . o noiJre dnr prefcl'Oncla "o sy~tema inglcz. 
l'fesidentc do c<:>nselho "I A Ing laterra tem feito muitas conversões 1lu 

o Sn. C.utNEm n DA CuNU.t:- Niío !>ÔdC h:li'Vl' Stt:L divida, 01u dincrenles épocas, sempru co-
duas opiniões . lh, ndo f>l'ando< vtnlageus. A FraD\'~ não· tem 

sido !Ao feliz. Dqaa de suas eonvet'3ões, IL ela 
O SR . JOAQUIM T.n-An.zs :- M~s ou uiio •oi i8'25 feita por Villéle, o a d e 1862 realizad:> por 

aindtl qual e n opiniã<:> do nobre dotmtado ; si Fould, foram seguidas de t~o desastrosos cQci
adopta o systcm:> franco" ou o ingle• . · tOS , . que um hi&torilldor o.ffirmá terem siilo 

0 SR. CARNII!RO ·DA CUNHA :- 0 f~~nccz, é a<jUO!les dois financeiros, a.liáa dotados de gran-
dart), de habilidade, os homens os mais fatMs ao ·cre-

0 Sn • • ToAQUllll 'fA\"Al\1~; .. :-Esti~olü ... hor dÍsBo. dito d!l. França. 
Eu pen•o, Sr. praaidente, que · •1os convém O SR. Vtscoxoc DR P.~\!iAGu.\ (preside11te 

b~er uma l ei pa.l'o. " conversão, lei que deve do conseUw):-A O?eraç~o é delicadio•ima. 
ser amplamente discutida para. esclarecimento o Sn. JoAQUUI T AYARES :- Sim, delíCildis- . 
da opinilo publica, p •is ainda ha muitos que sima . e é just~menle por isso que devemos 
nlo rooonb.ecem no Esta.do o clir.,ito de con- dein~ tod:t a responsabilidade ao parhmento. 
verter a. aua divida, a 'outros I(Ue ti11n duvi1las .. systemà s eguido n> lnglaten·a a o que mai~ 
:.cerCa. da legitimidade c e'lu1dade desse di- convém :.o JIOYO ingla~, povo· ptaUco c que 
reioo. (Na o apoiadas.) tem uma longa experiencia 'do systems. repre · 

Eu lembro aoa que me conte8tam q ua· umo. 
das vu~e.s •nais eloquentca dcst:~ oo.mar$, joi se 
fez OU\il." contra a conver.são, altegando, entre 
outros motivos, o de ser projudicial aos estabe
lecimentos publicas de beneficencia, clljos fan
dos est~o empregados ém ap >lices. 

aenta.tivo . 
Na Inghterra niio se dão, como enlore nós, 

l'llpetidos contlictos, e po~ motivos frívolos , entre 
o pat•b.mento e o poder exec utivo ; lU. não se 
leva.ut.ario.m cla mores c~utra o ministro que 
honvesse tom~do mlla_proviEloncill de n•Lureza 
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urgente, imperiosamente reclamD.da. pela.~ cir
CIWlstanciaa, submettendo-a depois ao juizo do 
parlarueut". (Apartes.) 

A raspeit~ de C<Jnverslio dl!. di vida publica 
deu-so na Inglaterra um facto qae citarei por 
ser carac&eristico ; 

J:;m 1844, Gou.lburn, ministro da ra.zenda, 
o.n.nunciou á. cama:ra. dos comm.uns a alltl. pre
. tenção de converter a divida; pediu autorização 
para. as despezas necessJl.l•ia~>,e ímm~diatamento 
:marcou doze dias aos credores par•• optarem 
pelo pagamento de seuo titulos, ou pela troca 
por t.itnlos novos. · 

Quando a autorização pedida converteu-se 
· eni lei, faltava apenas um dia para terminar 

o prazo marcado ao~S credores ! 
No llrazil o ministro q ua procedesse de modo 

semelhante oería ímmedíatament~ qualificado 
da inimigo das liberdades publicas, dosolapador 
d~s inatituições l (Apartes.) 

Dezrur.i~, . Sr. preoidenl.e, medidas dess" na
tureza, pata serem bem succelídas. para darem 
bons resultados, é preciso que sejam planeadas 
e J>xecutadas com muita prud~ncia. ; demandam 
grande expel'ieucia dos negocias financeiros, 
profundo conhecimento. do estado economico da 
nossa sociedade, conhecimemo~ e experiencia 
bem difliceís de encontrar nos governos brazi
lairos,. q_ue se snccedem Cilm nma. rapidez 
nunca. vista. 

Póde,se dizer que chega.mas ao estado da 
p~iz mudar de governo ccmo em tempo 4e ~alar 
se muda. de camisa. 

O SR • .ÁNO!Ul>E FIGUÉIRA : - Qnando os go
Ternos nã~ Blí.o. bons a .mudança. ê uti!. 

0 SR. BEZEllRA. CAVALCANTI:- E qUAl. é o 
governo que póde ser util durando um anno 1 

O Sa. JoA.QUDI T.l.VARES: -A Inglaterra, de
pois da. elsvaçã~ ao throno da casa da Hanovre, 
eltl i714, Mé o p~esente, tem sido governada por 
43 ministerios. 

O Brazil, com pouco maia de meio seculo de 
v.ida politica,jâ conta. segnr:tmente mais de 50. 

Na lnglatQrra. não s~o raros o3 gabinetes de 
longo. duração ; o segundo de '\V alppole, durou 
22 annos ; o primeiro de Pitt, i7 ; o de Conde 
Liverpool, i5; o do lord 1\orth, {2; c muitos 
outros. poderia. indicar qu~ permanecera.m no 
poder· mais do· aeia annos. . 

Com certeza nlio tem.O$ maia tempo. de tratar 
di~ to neste fim de sessio ; espero, porém, que o 
g-auineLe de 3 de Julho, si tiver a duração que 
os seus amigos !h& desejs.m, empenhar-~e-ha em 
dsr a melhor solução a esta, como a outras 
questões que merecem particular sotidtude de 
todo governo patriotíco. 

E nads maia direi, Sr. president~. Vejó que 
·a. hora está adiantada e que devo deixar a tri
buna, o que faço, pedinno a V. Ex. e sos mens 
nobres c~ltegas desculpa. por haver abusado 
(não apoiados) da benevob a.ttenção com que 
me honraram. 

(MuiiO.bem, muito bem; o orador rJ com
primenta.do p~lo Sr. presidente do consetlto, 
ministros de •strangciros e ela gu~ra, c por 
todos os deputados presentes. ) 

A di.•cU!Jsão fica adiada pela h~ra.. 

. O SR. PlU!:SID.I!lNTE dá a seguinte ordem do 
diá pa.ra i3 de Setembro de 188"2. 

1.a Parte 

i.• Diacussão do projecto n. 223, relativo ao 
estudante Antonio J ustinian(das Chagas. 

3. a Discuss}iO do projecto n. 188, credi~~ ao 
ministerio do imperio, e~er?icio.:!.:findos. 

2.a Discussão do projecto n. 149, relatim a. 
Santa Casa de M:ise~icordia de· S. J oiio· da 
B1rra.. 

:i.• Discussão do projecto n. :100·, relativo ·a 
Sa,nta Cssa de Misericordia sl.e Slntos. 

1.• DíscliSSi!o do projecto n. :127 A, retativo 
ao prolongamento da estrada d9 ferro Mo
gyana. 

1.• Djsoussão do. projecto n. 2011,. relativo, ao 
i• tenente Apdgio dos Sa.ntos Racho.. 

.i.• Discussilo do projeclo n. 2:1g, ,elalivo à 
estrada de ferro do Cruzeuo a. Angra dos 
Reis. 

Continuação da discussão do projecto n. 65, 
sobre commerc~o o transpor te lllterpt•ovincia.l 
de escravos, 

1.~ Discussão do projecto u. 206, de :1882 l'e· 
la~ivo a revogação de leia provinciaas. 

Nós tema• tido minioterioa de.mezes, de dias 
~Mé de horas a nem um só que tenha vivido um 
lustro! -

Continuação. da diacussão· do. projecto a. 143, 
reclároaçáo Tripoti. 

z.a Pa~te (as 2 horas 9U antes) Os, 110ssos miniatNa mal podem manifestar 
as suas boas disposições e desa.pparecem, dei-
xando após 1i decepções e tempo perd\do. C~ntinuaçíío da 3• <li!cus~ão do o~çamenlO da 

Nes!J;s condi~,. cproo conceder-•e ao go- r~ceitll geral. . · 
1 d ealli I · varn.' p eno.po e~es·p~ra r ~r como e_nten- Dis.cussão dos projecto• n. 1.90; 15U, 136, 

der. do~~ que lhe pa;ecer ma~ eonve_zu~nte: :12.1 e :121 (creditas ao~ minísterios do imperio e 
uma_graVISslma opera.çao. financeira, Sl nao e da agricultura.) · 
poss1v.el prerer-se. quem ter4 de fázer nso d& -
tlll autorizaçã' 1 Cou'tinuação da. 3• di•cussJW do projecto 

O mais prudente é pedir o governo ao "t'a.rla- n .. H6 sobre lim.il:ês entre Minas e Goyaz .. 
menta· uma. lei em· que sejam estabQ!ecidas as 
~Iidições e modo da. conversão, si lhe parece 
qile as circumstancias são. fu.voravem ã realiza· 

Levanta-se a sessUD ~s 5 horas da ta~de. 

,&o deata idéa.. · • 

i 

I 
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ACU DA 68• S!<SSÁO Ell 13 Dll: SII:Tl!~1BRG DE i882 

Pre;idencia; do Sr. Lin~a lhl~rte 

SUlSliARlO . -BlPI!DlE:S1'1.- - RBqU81"Üll.OQ'Gl dOi S..'S. 
A.ri!tidcA Spicola., ArltO.)Jio Pinto , Almcid.l ~0g11ein ~ 

João Ca.Ma.no, Mac-Dowel, Per eira da Silva e 
Salustiano . 

Faii3Jil sem ca.uaa participa<h, 06 Srs. Af
fonso Penna., Paula Souza, Prisco Paraiso, 
Pereira Cabral e SHva Mafra. 

Ulr.;ses Vi3.11n:t.:.- PI\1-XI!ln·J. r.uru n.a. op,ar ..... no DU~- E' lida., posta em diacussão e nppront.da aem 
Di•euriOS do• Srs. J••• :ll&rl•"""·li •U>Maeh>Jo, M>r- do bate a. act.~ da ses&ão de 1.3- de Setembro eor
'im Fruaci&eo .fHbo c M.tr:im Fra.nciscq. i~ Jise u s~ ão dos rentG. 
projoeto · - '!S?, Vo~ç~·· ~· dise11>Sio _dos t>rojoetus _os. l o Sn. i • SEC!lCTAR!O d& conta do se
{88, !6? e l86.-f~ dueuss5n dos proJOCI.os:, n. (9., A. g u.iu te 
209 o !t9.-.Di::scur:so do Sr. Uozorra do Monozes.-S1.4 

GU:\'I>À P~ftf! DA. OJU>tlt " l)() DIA.-DiieaS$iO Jo Oi'Ç~· 
monto da rceeita.-Ois~UI'$0:) Jas St•s. Madol, Lourenço 
de AlblliJU()rfJ_tlo (miolstro tlc o~t raogoirn! , ) )lanMl 
Porlolla..- Ordem do di• (l'll> Ll de &>lembro do 188:!· 

A's U horas, feita a ehru:nada, aehs.m-oc 
presentes os Srs. Lima Dunte, Mattn. M:~.
chado, Ribeiro de Menezes, Basson, Theophilo, 
Viaun"' Yaz, Pomp"u, Gonçalves do Carvalho, 
Adriano Pimentel, Autonio Pinto, Eacragnolle 
TMnay, yieira d~ Andrade, Juveneio Alves, 
Joi!o Pentdo, R.atJ.sbona, Bezetra de Menezes, 
Ignaeio Martins, Sinval, Alcofora.do, Aristides 
S!'inola A.llneida Peteir•, Maciel, Antonio d" 
S1q,ueira, Augusto Flell.iy, U!hóa Cintra, Al
metda. Olh~eira, _Atrouso Celso Junior, Lacetda 
Wetueck,_ Manoel Culos, Almeid~Nogueira. 
Cruz Gouv.êa., Silva. Maia, Lourenço de Albu
q,ue_rq_ue,_ Olympio Valladão, Tarqainio de Souza, 
Monbuldon, Souza Queiroz Janior,. Bnrão de 
Canindé, Candido de Oliv:eira, Caryalb.o Re
zenàe, Rego Barros, H~nriq_ue li<Iarques, Cruz, 
Soa.res, Alva.ro CaminhA, Rodrigues J'llllior, 

· IDy$ses Vianna e Barão-ela Leopoldina. 
Comp&~·eccm, depois da chs.lllllda, os Srs. 

Alfredo Chaves, Cantão, Barão da Villa da 
Barra, Ma.rti-m Francisco, So112a; Leão, Barão do 
Gu:a.hy; Calll&rgo, Passos Miranda, Rodrigues 
Lima, GoneroliO Mar_qu.es, José Pompeu, Pe
retti. Vaz de Mello, Franklin Doria e CarMiro 
<la Rocha. 

A's H hor~ e 50 minnt?s, achando-se pre
sGntea 63 Srs. deputa.dos, o Sr. presidente abre 
a aesaão. 

Comparecem, dep<Jis de 3berta a sess:lo o ainda 
dentro da boro. rogimGnbl, os Sra. Rodrig·ues 
Pei:so"to, llàefonso de Ar .• ujo. Barão do An:~.dia, 
Leopoldo Cunb, Prado. Pimentel, FQrr<:il·a de 
Moura Abelardo de BritD, Jose Mariannoe For-
n:>n<los de Oliveira. 

Comparecem, fóra da h0ra regilne!llal, os 
s·,·s. Ruy Barboza, Bar!o de Ara~gy. Coelho 
e Campos, SilYiano BraDdão, Espindola, Gon
ç.llv.e. Ferreira, Mat:tim Francisco Filho, An
drade Figueira, F. Bslisario, Ferreira Vianna, 
Seraftco, Meton, Moreira de Barros, Tertuliano 
Henriq ues, RcdolJ?hO Dant~•. Araujo Pinho, 
Gemim$DO, Carneiro d~ Cunha, Manoel Por
tella, Francisco_ Súdrd, Zama, Costa Pinto, 
Alves de Araujo, Carlos Affonso, Duqu~E"s
trad~ Teixeira, Bulhlles, Souza. Cal'\•alho. Paa
lino de Souza, Di~.na, Amaro. Bezerra, Conta
gem, FclisbertO,. Ribas, Joaquim Tavares e 
Felicio dos Santos. 

Faltam, com causa participad:.,or.Srs. Barão 
da Eàb.neia., CS.Siel!o Br,nco, Gomes de Caetro, 

ElCPEDIENTE 

Officios: 
Dn mini•te1·io do& n 'Socio~ do impe:-io, de 

12 de Set.Gmbro carren~. transmittindo a ~.ópia 
do decreto de 9 do mez eorrent6, pelo qual é 
concedida a pensão da 4.00 rs. diarios ao solda.do 
reformndo do 9" batalhão de infa11 t&ria Tertu
liano das Chagas. P inl>oiro.-.A' commisoão de 
pensões e ordenado&. 

Do ministerio dos negocias da guerra,® 9 de 
Setembro corrente, temettendo o requarimento 
em que o capitt!t.> do 4° batalhzlo de infantaria 
Hortencio For\uuto dos S<ut\os, pede dispensa 
de .excesso de i<lade para· se matricular na escola 
militar da província do Rio Crande do Sul. - A· 
<:Ommissão de marinha. a guerra . 

Requerimenp s : 
Da. ca.msra municipoJ da cidade de lta.tibo, 

provinci<> de S. P aulo, representando contra. a 
lei sobre locação d6 s~rviços. -A' oomrnissão de 
justien civil. 

Do iutitulo p1urmaceutico, representando n 
favor do additivo t\ lei do orçamontD, que esta
belece o imposto. addiciona.l de 10 °/o .. -A' com
missão ~e orçamentD. 

R.opresentação d~ nsaodaç:<o indus trial do &io 
de Janoito, a favor d"o impoeto nddicional de 
10 •/o sobre a import:J.çiio do estrang-eiro. - A. 
commissão de or~.amento: 

Represenlaçiío da. aasociação commercial do 
do Rio de J!lneiro, represelltando. contra o im
posto indirecto elo 10· •/o addieiou-..es •. - A·• 
commissõe~ de orçamento c faunda. 

R' lido c va.i a. itnprinlir para. cntr-J.'r na. or
dem dos trabalb.Oil o soguintG 

Projeeto 

N. 226-18&2 

A cornmis.são de fa~en@ esamioo~ a petição 
de D. Ma.rcelinda Cl~ra de Mello, requerendo 
que se mande reverter para swts filhas. o monte
pio de seu fallecido filho. o 2° tenente Joio 
Francisco de Mello, '!"isto não poder :> suppli
canle recebel-o, por j& perceber o que form~ra 
seu maridD, o {o tenente Alvaro .AuguítD de 
Ca.rva.lh.o,.fallecido D.:J. campanha do Paraguay; 
e considerando que a . suppli~ute. é digna da. 
benevoleneia do poiilr legislativo, a quem não 
póde ser indilferente "circulllStancia. de haver 
ella perdido no s srviço da. patri&. Qa· douiS' unieos . 
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arrimos $OU5 e de suas filha.s; que a e aeham 
~eduzidaa a· extrema pohreza, é 1le parecer que 
sej• deferida a sua petiçio, adoptando-se o &Q

guinte projecto: 
A assembléa geral legislativa resolve : 

At•t. :!. • E' autorizado o governo a: mandar 
pagar às irmas solteiras do fallecido 2" tenente 
da armada. João Francisco àe lliello Carvalho 
o monte-pio por eúe fOI'mado. · 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con-· 
traria •• 

Paço da. camarn dos deputadOB, 1i de Setem
bro de 1882.-Prado Pimentet.-Abelar-do de 
Brito. 

.... SãÕllaos, postos em discussão e approvádos 
sem debate os seguintes 

PC!rece>·es 

1882.- N. 283 

2" SESSÃO 

Pretençiio ile Antonio Francisco Corua · 

· A commissão de fazenda é de parecer qu.e 
seja ouvido o governo sobre a p6tiçlto em que 
Antonio Francisco Carga requer seja autorizado 
o mesmo governo a fazer a permuta . de dons 
predios pertencentes ao patrimonio dos orp1aos 
por outros de propriedade do supplicante. 

Paço da camara dos deputados, 9 de Setembro 
de ii!82.- Prado Pimentel.- Abelardo de 
Brito. 

i882 .- N. 284 

2a S~SSÀO 

Pretencão elo engenhei>·o Dt•. Paulo 
Jose Pcroi•·a 

1882.- N. 285 

2• SE,S:Í.O . 

Pretençrlo rio Visco nàe de Barb(<Certa 

A comullsaiio de COIU.tnel·cio, indwstria e arte• 
é cle pa1'ecer 'luA se onça o governo sobre a 
peti~Jo, ern que o Visconde de Barbacena so
licita garantia dG jllrosàe 6 •/0 aoanno, durante 
30 aunos~ para levantar o ~:tpiLal nec.e&sa.rio 
para a construcção ds um quebra-mar no porto 
de lmbituba, na província de Santa Cathnrina. 

Sala da; commissões em de Setembro de 
i882.-Barão do Guahy.-Feiicio dos Santos. 

São Lidos e v~o a imprimir os segu~ntes 

Pa'reaeres· 

N. 28i.-f882 

2• SlJlSSÃo 

Pretençli; de D. Francisca de Paul«- Martins 
e SilvrL 

A commissão de fazenda examinou a petição 
em que D. Ft•ancisca de Paula Martins e 
Silva, vi uva de Braz Francisco Torres, requer 
se lhe mande pagar o monte-pio de seu fallecido 
irmito, o :1.• toneu~e reformado da <1.rmada Joa
quim de Paula Martins e Silva, e considerando; 

1. • Que sendo a supplicante ri uva. n~o lhe 
póde aproveitar o art. B• do plano de 23 de Se· 
tembro de i795, que creou o motlte-pio da ar
mada, porquanto esse ·artigo só menciona as 
irmãs donzelbs dos officiaes ; 

2 .• Que senlo a supplicante .filha. natural do 
pai do i• tenente Joaquim Je Paula Martins e 
Silva, e sómente irmã paterna deste, que e r._ 
filho legitimo, não a.pt•osenta prova alguma de 
ter sido reconhecida herdeira do mesmo i • te
nente : ó a co m.misailo de parecer que seja in
deferida. a su~ pe tiçilo. 

Paço d~ camat•a <los doputados, H de Se
tembt•o de !SSZ.-Prado Piment•:l.- A(Je
lard" de Brito. 

N. 282.-1882 

O coronel de GngMheiro~ Dr. Paulo Jo•e 
Pereir~, se p1·opondo incorporar unm coJU~ 
panhia par;< introducçiio de immig'l'antes e 
formaçi\o de nucleos coloniaos na.< p1·o:.;uuidAdes 
dt<s estrados de ferro c dos t•ios navogados " 
,. apot· das pt•ovinciaa do sul, v~m solicita.t• do 
poder legislativo um premio da 200$ por cada 
colono íntroduEido, paq11ono proprictano depois 
de e~tabelecido como lavrador ou criador, e de 
iOO$ por immigrnnte, empregado na formaçio Pretenção de D. Olympia Candiàa Gtli~Jial'<'ies 
dos nucleo!, quantias essas que serão tra- do Amaral 
duzidas em juros para os accionistas da r~-
ferida companhia q_ue fôr organizada. A eom!llissão de faz~nda exnminvu a petição 

Além desse fo.vor pocuniario, o requeNntc ele D. Olympin. CanJida Guimarães do Am~ral, 
pede mais seja dada ao governo uma autori. r c clam1udo o meio soldo de seu finado p~i. o 
zaçio para lhe. conceder a faculdade de asseu- tenente-coronal reformado do e1:ercito Sebastião 
lar os nucleos coloniaes, onde forem· con ve- Lopos Guimarães, desde 2 de Novembro de 1867 
nientes, desa-propriando as terras, e tudo isso ~tê 12 de Julho de i881 ; e considerando: 
sró compensação das vantagens q a e resultarM i. • Qae, segundo informa o governo, de ode " 
da introducção de irmnigt•antcs nas melhores da~a do fa.l!ecimento -de seu pai a tê o anno_ 
condiç-ões para o paiz. de 1874, o meio soldo não pertencia §; sup•Jli-

Em vista do que pede o requerente, c a com- cante e sim a sua tnãi, que nllllc~ se habimou 
miasã:o de parecer qao seja. ~ respcHo ouvilv o pa.L'(I. recobel-o ; 
governo, por intermedio do ministerio da 2.• Que depois do fullecimento de sua mãi 
agrreultnra,. commercio e obras publicas, par. a I em 1874, a supplicant·e· . dei1:o.u pass,wem sete 
ulterior delibilração desta augusta camara. aunos sem. habilitar-se, só o f3zendo em i881 

Sala das commlssões, 25 de Agosto de 1882. perante a tb.esourari~ de fazenda de Per
-:" José PQlttpet< . ...,. .!.-iuule.< Spinola.- _.{,._ nambuco, e incorrendo assim na P'n" de pres-
gWiiJ Ftetti·y. eripçã~> qull-nto ao que deixara dê recebtlr ; 
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3. 0 Que a supplicante não al'resenta razão ai· 
guma eapu de indu:.ir o poder legislatin a 
iseolal-a, po1· oquídad3, da pen:. de pres· 
eripçio: é a colllllliisão de parecer que aej:>
indeferida G meswa petição. 

Paço da c:~.mara dos deputados, 11 de Se
tembro de 1882. - Prado Pimente~.- Abe· 
iD.rdo de Brito. 

São lidao, postas em discussão e approvad1e 
s nm debate "" redAr.ções dos p.ajeclo!l ns. 29 A, 
44 e 175, todos de 1882. 

O Sa. PaEsmi!.NTE :-Tem· a palavra o 
Sr. Aristides Spinola. 

O Sr. Aristides Spinola:-Sr. 
preaidente, ~lguns propriots.rios moradores no 
termo da barra do Rio Grande, província da 
Bahia, dirigiram a eat3o augoata camara. uma 
petição, solicitando medidas que lorn,...cm me
nos incerto o seu direito quanto aos terren09. 
que accrescem aos margina.es nas -enchentes 
do rio S. Francisco. 

E~ I~ pe.tiçã:o foi' en 1·iada á eommisoão de 
~•tatistica. 

Tratando-se, porém de umn 'luest.ão de di
reitxl civil relativ<mente >.Os l9rrenoa ole allu~ 
vil'l0

1 
que ora accr~scem á marg em doa rios n'\

v.,g:>veia, ora fo•mam ilha em aeWl leito•, nlo 
é competenl<l a cainm:i.saão de estatística para 
formular pi recer oobre esta. mataria. 

Devolvo, port3ontO, á mesa a petição, pAra 
~~o V. Ex. a. remei ta C. com!"isaão, que P?lo 
rAg-imentl) dava );ornar em cOMldo.raçâ:o o ped1do 
doa reclamantes. 

E' nem· duvida. de muita importancia n repre
senta~o !1011 proprietarios, porquanto ell •a 
nlo encontram na. legial .. ~J:o civil meios que 
~arantam os seus direitos relati?amenl' a esses 
terrenos a.ccrescid.Js tis so.e.s propriedades. 

osa'. PitES!DBNTE :-V. Ex. pediu a pala; 
vra sobre o ell:ped.iente. · 

o sa: ÁRIST!D:SS SP!:iOLA:-Estou pedindo a 
V. E.:I. que devolva á commiss~ocompetente uma 
petiç.Io quo veiu remettida :i de esta tisticn, de 
que faço parte, e deela.ra.ndo porque ni!o compete 
a essa commi <São formulnr parecer n respeito ; 
portanto ncho-!lle perfeitamo.n :e dentl·o do regi
mento. 

'o Sn. Pu:noENTit:...:. V. Ex . póde m~n
clar á Jneoa essa pe tiçi!o. 

0 Sn. AlliSTIDl>i SPiliOLA :-Vou m.~nd&l-a. 
No Diario O!fici<•l de h ontem foi pnbli.,do 

um. parecar da commissão d~ obras publicas ao 
qual &-eompa.nhou um tM~;balho sobre a.via~o 
geral do imperio, orgamzLdo pelo en.9;enheu o 
Ramos de Queiroz e por este offereeido á 
camara. Peço a. V . Ex. que, visto não ter-se 

· p<1hlieado esse traba.lho em "vU:~so, pot'ql!e. o 
parecer não conclue. por um P.roJecto, m~nue, 
·a.ttenta. a importo-neta da mater1a o .a gravrd~c 
do assumpto, publica.k em avulso para ser dis
tribuido Jlela casa e melhor conheetdo; ~nyem 
eolleecionar todos os docll.lllentos relMwo• ao 
magno pro!Jlema da .~bç!o geral do Imperio. 

o Sa. Puorm: .... 'n : - O pedido do nobre 
dep11t~d.o ser:! .. tomndo ·na devida consideração, 

E ' remettido á eommissão de juetiç& civil o 
requetimento em que D. Ano& Ft-ancisca d:l. 
Silveira e outros moradores e proprietarios do 
to"mo do. Barra. do Rio Grande à marg-em do 
Rio S. Francisco pedem seja-lhes garantido o 
seu direito de propriedade. ' . 

O SR. ArnoNlO Pn~-ro requer que lhe seja 
conC ' dida na s e.guinte sessão urgencia per 15 
minutos para tratar de negocios relati<os â 
:dtni níatl'llçi'io rl" juati~A da provineia do 
Ceará. 

Con~ullada, a. eamara decide pela affirn1a.~ 
tin. . 

O Sa. SoARES requer talllbem urgencia . por 
i5 minutos P"ra,na se* do ama.nhü,ai houver 
tempo, ou no seguinte~ fundamentar um re
querimento ssbre neg-ocio• dn estrada da ferro 
· D. Pedro ll, e outro sobre negocioa de. tlro
vincia. d.e Min~ Genes. · 

Co111nltada, a eunara rerolve igualmente 
p~l" affirmati~n_. · 

O.SR. PREStDENT.E::- Tem a palavra o.Sr. Al
meida Noo;ueir~ para tra.ta.r do assumpto, sobre 
que lhe foi concedida urge_ncía na sessão 
·anterior. 

O Sr. Alm.eida. Nogueira;_ 
Nio &<>11 movido, Sr. presidente, na ~>presenta.
ção do projecto, 'l ue ~ou ter a h onra de suh
metler a cansideraç~o desta augusta camar a., 
~r qualciuer impressão de momento, OQ pelo 
1m pulso accidentnl de opiniões emprestada• e 
a.rtificí:>es. 

Na legisl!l.tura de :l8i6 a :1878, C[ uando tive 
nesta casa a. insigne honra de representar pela. 
primeira v c• a Jninb& pro.,.incis . .. · 

O SR. CARVALHO RJCZBNDE :-Murto digna
meni.e. 

O Sn .. AL•rsroA NoouErru. :- ... desta tribuna 
alcei a pala vro, ao lado do illuotre deputado por 
Sant~ Catbarina,suetentando o mesmo principio, 
propugnando pois. mesmn idéa.iobre.cujs. propa
ganda não se arreíoee!'ll.m meus aenhmentos. Na 
primeira ae•Biio do. presente legislatura, ~uando 
om amplo debato me foi dMo ocenpar V()U!). 
atteu()lo acb, i-mo colloe&do no m amo posto, 
c!n.mand~ pela re ·l~ilo da m_oarna. reforma. _ 

Parece en\reta.nto, Sr. pres.deill&, quo nao 
me vejo agoraoccupando a. posição -parlament~r 
que me eomyete '!aando, em óppos1çio, aban
dono o pape da. s1m;>les propaganda, par1t con
oretisar em projecto de lei as minhaa idéas so
bre O>sa m•goo a.as~p~: E: obvio, porêm,que 
nã·> presto eo·m esta JDlClMJ.Va um relev:-nte 
aerviço ao governo, e nem sequer . camtnb~ 
com sua• vistas; oa verdade, Sr. pre~tdente, s• 
a. politico. das reformas ê o progf3om~e. confes
so.dn ~ apregoado pelo governo, nao o~s!ante 
todo o paiz está enurgando que a eeterthdade 
& 0 seu. programma real. (Apoiaàos e apartes.) 
Não- venho, portanto, p_!'estar-lhe ~Eleurso 
muito effiClUl consubiihnc•ando em proJecto as 
ideas que vou apresentar. · .-

Lembro-me de haver lido ha dias em uma 
conceituad" go.teta desta cidade ua\ den.neio 
litters.rio Qffi que se expunhs uma i nteressánte 
doutrin~ :lc'.tC:J. d3o ~1m3. b.uman:\. 
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Tenta.Ya. o laureado autor d~quella mimosa 
fantasia, fazer acreditar que a creatura possua 
duas almas, uma. interior e o.utra exterior, pela 
qna.l se revela no mundo physico. 

Applicando essa curiosa doutrina !l.O governo 
actual, debalde procuraríamos sua. alma ex
terior. O governo não tem senão a alma:in
terior. 

O Sa. EroRA..GNOLLE TAUNAY:- H,. quem 
diga que elle não tem alma. 

O SR: ÁLm!IDA NOGUEIRA : -Sua aeçli.o no 
podar se traduz pela inacção,seu domínio poli ti co 
se caracterw pela esterilidade; quando põe-se 
em ~mmunicação cç o mundo exterior, va.i 
nollific~mdo-se a tal poiito que torna nenhuma. 
a sua Íl1terfurenci8. e absolutamente negativo o 
sAn papel no tenena das reformao que apregôa.. 
(Apoiados.) 

o assumpto sobre o qual vou cha.ln&r a. at~ 
ten~ão do parlamento ó daquelles queJá por sua 
legitimidade perante O$ principias do direito pu
blico moderno, já péiO caracter utilita~io com 
que se apresent!>. em nossa sociedad~,mais devem 
preoccupar o espírito do legislado: ps.trio. R.e
fucrme ao principio da. maxima liberalisação do 
direito d<l ai dado ( apoiarlo$), .e venho eonvido.r 
os legisladores de minha. patria o. fran tuear 
hospitaleiro ingresso em todoo os comparti
mentos do nosso edificio social a todos os homens 
de bo,. vontade que vêm levantar sua. tenda 
nGst.e ps.i., e trazer-lhe com o trg.balho e a in
dUAtria o progresso moral c material, e o pre
cioso contingente de sua acti viiade civilisadora. 
(Apoiados; m.ttito bem.) 

E' necessario de 11ma vez .extirparem-se da 
nossa legisl~o patria os ultimos veati.gioa de 
preconceitos antiquados e anachronicos que ma
cularam as legishções antigas, pe~ms.neceram 
nos codigos da idad~ média e começaram a 
baquear á luz da aurora ·reformadora do secnlo 
XIX ! (Apniados; muito b~m.) 

E' prsciao, B>esmo com prodigalidade, faci· 
litar a todas as pe8SO&s que gozam dos fóros do 
direito civil e são opprimidas pelos onus do di
reito &cal, os meios apropl·i~dos ,!;'ara . traWI
porem D porti.eo da ll.llllociaçilo J;>Ollti~ e su p
primirem essa como C[UB capitls diminutio 
media ... 

Ernbor.l, Sr. presidente, me pareça escusado 
entrar em largas considerações para demonstrar 
. a necessidade ern que se acha o no~sc paiz de 
attra.bir ~ immigração para povoar ,.. sua vas
tissima superficie, e ~e adquirir com a l'Opu
le.ção o elemento mais seguro e p1·odigioso 
de engrandecimento, de progresso, não devo 
entretanto deixar sern resposta uma objecção 
que antevejo por parte <hq nelles que receiam. 
para a hygiene moral do povo bra.zileiro os 
resultados que possa acarretar a intil1raçilo 
nas veias do nosao organismo soci8.1 da abun
dante seiva do ~ngue estrangeiro. 

A mim, Sr. presidente, não as~lta-me o te
mor de 'que; franqueando o a.ccesso do nosso 
grewio poli.iico, abrindo os dou• ba.tentee do 
va>to parti co da nacionalidade brazileira a todos 
aquelles qoe desejam associar--se a nóg na obra 
do progresso, pelo qual todos trabalhamos, com
l:'romettido ficasse o f!Ituro da p1tria pela atro
. phia. do caracter nacional. 

Prim~iramente, niio podemos ter re~io de 
qua um pensamento menos adiantado, 11ma. idéa 
menos progressiva venha preponderar por tal 
modo em nosso paiz, conduzida pela corrente 
de í=igraçli.o de raças inferiores ; de que sua 
immiscuiçli.o em nossos negocias publicas ve
nha fazer baixar o ni vel moraL de nosso paiz, o 
thermometro de nossa eivilisaç!!.o. (.4.poia 1os .) 

Esse facto seria uma repugnante anomalia 
em face da lei imprescindivel do progresso, 
segundo a qual, do embate de do11s povos, .sem
pre comerva. a s11premacia moral o mais adian
tado nos doniinios da verdade; (.1poiados.) 

Si o estrangei~o tra.z comaigo nm pernicioso 
patrimonio intellectual de erros e preconceitos 
de oma patria retrógrada., ha. de aprDveitar elle 
em associar-•e politicamente neste reg-irnen de 
liberdade ; ai, pot•ém, troux:et· ao nossG pa.i.2 
um contingente de idéas progressivas, luerarã 
o Br.1Zil com o infiltramento dellas em nossos 
costumes e em. nossas leia. (Apoíad os.) 

Quanto ao Bentimento do ·patriotismo, nem. 
se arr~fecerá elle, pelo facto de se tornar 
despido de prevenções e exclusivismo, na1u 
poderemos receill.r que cada· um dos cidadãos 
adJptivos, em vez de sentimentos amistosos, 
tr~ga a perfidia no coração para pagar-nos 
cnm a. deslealdadQ o acolhimento fraternal 
que lhe houvermos dado. (Ap?iados.) 

O SR. TARQurn1o DE SouzA : _ Não e:risoo em No mais, sem depeudencia de q ualqiler re-
uosso direito esse ~apitis (/iminutio. fot·ma, diariamente o pen1!1Lmellto·áa nação bra~ 

r.ileira, assim o.omo o de todos as povos qne 
O SR. ALMEIDA NoGUEiRA : - ••• que no·seio caminham na lumÍllosa estrada d.\ civilisação, 

de uma sGcieda.d~ civilisada. ainda pesa. de certo modifica-se .com a evolução do progresso social. 
modo sobre uma parte dos habitantes, e priva (Apoiados.) 
muitos da.quelles qo.e contribnem para as dos- Aléin disso, si a immigração nos vem <lo 
pezas do Estado com um;> parcella do sen pa- pai.zes diversos, de tal modo se neutr.Jli&a que 
trimonio, do i!.it·eito de tomarem parte directa no não poderá. predominar na collectividada o 
progrosso aocial, na diroeção o na m~rcba. .. do apego a uma nacionalidade, neutrali$ando-se 
paiz. (.Apoiados.) todss em beneficio do. pa.tria adoptiv&; assim, 

Para não alongar-me, visto os termos res- Sr •. presidente, não convém alarme.rmo-nos· 
ttictos da urgencia. que a cam&ra benevola- com o vão receio de que se atr~phie o <lspirito · 
mente concedeu-me, limitarei mionas · conai- da. nacionalidale brazileira •. {Apoiados.) 
dera~ões a deus ponto~ de vista: Si em alguma época da noass. vida. socii!ol de-

Mostrarei laconicamente quaes os f!lilda.rnen-· vesse >.ctuar sobre o animo do no"'o legislador 
tos que legitiD:lam perante os principias de di- esse alarma, que reputarei p11eril, devia ser no 
relto constituendo, e em face do nono esLado so-l período da. form~o embryonaria da. nossa. in-
ci&I, o projecto q ne tenho a h.onra. de o.pre"<lntar. depeudencio. politica. · · 
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Era. na tunl qua então prêdominaose o eopi
ritO de desconfianç&, &o menos quanto ás ten
deneia.s da antiga metmpole. 

Entretanto, o que nos t'stemunb.~ a. hlsto1•ia 1 
O legisladot• constituinte abriu as portas gene
rosas da nossa nacionalidade exact.amente 
aquella p01'0 do qual poderiamos recear 'J.Ual
quer ameaça para a nos>a autonomia (apoiados), 
e ern nossa. conetituiçãot no arL 6° § 4o, c:>nsi
gnou o direito de cidade a todos o• porluguezes 
que. estando residindo no Bra.zil, nelle 'l uizessem 
permàueeer, considerando-se a continuação do 
domicilio como uma tacita adhesão ao facto da 
inde pendencia politica. 

E qual o perigo que tesultou pa1·a a naciona
lidade brazileira dessa prescripção consignada 
pelo legislador ratrio ? Nenhum. 

O etfcito foi inteiram~nte diverso, não foi j usti
fioando o temor imaginaria que agora rel\pparece. 

Muitos e relevantes servtços de,·eramos brazi
leiros "os cid~dãos adop~ivos que, identificando
se politicamente comnosco, tomaram parte nas 
Ju.butaçõcs que presidiram ao desenvolvimento e 
i vida da nacionalidade nascente. (Apoiados.) 

O Sn.. EscR.!.GNOLLE TAUKAY:- O primeiro 
estadista brazileiro era portuguez de origem, 
.J asé Cle:nsnte Pereira. 

O Sa. Ar,MElnA NaGUE!lU:- E outros que 
He ac bam gloriosamc nte regis Lrados nos fastos 
da noss' histeria. 

o Sa. c.,n.n.Lna REzEKDE:- o ulmh-ante 
R~rrozo, o horúe de Riachuelo. (H<"< outros 
apm·tcs.) · 

O Sn.. AL)!ElDA NoGUEIRA: -Além disto, 
exemplo ediftcante .. nós vemos ao contemplar o 
progresso ingente ~ maravilhoso. da União 
Americana. 

Para aquelle< Estodos tem af!!uido, desde a 
sua indep~ndencia, uma ininterrupta e ·avolu
mada corrente immigratoria da estra.ngeiros de, 
todas as procede.ncias; consubstanci~r~m-se aUi 
as idéas do di~ersas nações, c· deste conjuncto, 
em ve~ de nullificar-se o sentime11to do patrio
tismo eamesquinhar-.<e o caracter n~ciona.l,tem 
nascido um povo de estaturn colossal, que con
quistou, deroc.: j O.. por seu rapiJo progresoo e 
seu desenvolvimento espantes J, um pnp~l proo
minente entre as lL'lÇões qtle caminhnm nn van
guard' da civilisaçào do seculo. (Apoiarias: 
muito bem.) 

Assim, Sr. presidente, me parece escusado 
entr•::~r em mai• 4rg ... considerações quo justi
fiquem, perant~ as. necessidades sociaes, o pro
jecto que vou ter a honra de SQOmetter à con-
sideração d:> casa. . 

O patriotismo, Sr. presidente. não co:asiste, 
na phrase acertada de Folleville, em fazeJ' o 
vacuo no redor de si, mas antes em attrahir 
par~ o gremio da nacionalidade o maíornumero 
do adeptos. (Apoiados.)· . 

Já vão longe a.s irlé3.s g.nachronica.s dos povog: 
antigo3, s2 gundo as qu;tes o estrangeiro era 
olhado com p;·evençilo. e como .pertencente a 
uma raça inferior. Era essa o caracteristic:o 
predominante na' legislações primitivos. Entre 
os l:Iebreus, no Egypto, na Grecia, em Roma, 
o patriotismo se traduzi~ pels..nota do orgulho, 

V. IV .-59 

dn o.ltivez, e ate da hostilidade ao eatro.ngeiro. 
Na idade media, revela-se pela rivalid~de, pelo 
espirüo de desconibnça e pelo ciume. Assign3-
lados vcstigios desses sentimentos condernna
veis encontram-se em todos os codigos da média 
idade. Talvez infiuenci:td•s por motivos politicos. 
não escaparam à regr;J. gerol as Ordenações do 
~eino. ~ue em suas paginas ra,·elrun constante 
mq uietaçiio :icerea dal tendencias ab•or~edoras 
d ' Castella. 

Nos tempos modernos. predomina o princi
pio generoso da confrat,rnis~,:lo dos povos. 
(Apvíados.) 

Si o acddente do nascimento é um· principio 
que póde deterruin~r o direito polili~.o. muita 
ma.i::r força deve ter o principio da liberdade hu
m tna, a autonomia da vontnde (npa i;trlo~) , por
qu,, si a contert•aneidade jaxtapue, a solidarie
dade vinc ala. 

O SR. Ot.YMPIO VALt.AnÃo :-Muito bem! 

O SP .. ALMEIDA Noot:.EtnA :-o· estado, como 
pessoa jurídica, ê um ente rnoral, tem uma 
alma, um pensamento, alóm do seu corpo,quc ó 
o territorio e seus h abitantes. 

Si o acaso do nascimento prende material
mente, é porque traz a p1·esump~Io legal do 
consentimento tacito em tomar parte na assa
ci~ção pollti~a. A declaraç.'ío e::spreasa da von
t:a.de muito maior predomínio deve ter no di
reito publico das nações moderna,, cuja tendon
cia é emancipat• a liberdade humana dos acci
dentes da natm•ez~ physica. 

Entre a circumstancia fortuita do nascimento 
e o ~rincipio da soberania da vontade humano., 
nito deve a este sobrepujar o primeiro,no <lomi
nio das relações entre o individuo e o estado. 

O direito moderno tem procurado libertar-se 
tas pêas dos accidentes materia.es e, procla
mando bem alto o l'redominio da lib·9rdaàe 
humana. tende a implantal-<J tanto no codigo 
politico, como no codigo ci l'il de todas as nações 
cultas. 

Além disto, Sr. presiden(e, uma ~ez q_ue o 
e'todo n\lo isenta dos onus a todos os estrangei
ros, um" vez q ne do mesmo tuodo que os nacio
naes tiim de contribuir com uma dedncção de 
sua propri,~dade, poi• qu~ outra oousa não e a 
contribuição d) imposto para as despoz~s pu
blicas : corno poderá elle recusar a concessão 
dos direitos gar~ntidores do direito político a 
estes mesmos indivíduos ~ ! 

Se, per•nte o direito pnblico íng!ez, cí. um 
principio <1orrents que a.s funcções pnbllc.~ 
activas derivam-se do facto da pre 'tação por 
meio das taxnç<ies, entrcta.nto a legislação po
litica daq uelb grande p~vo não deduziu todos 
os corollarios que aquella maximn comporta. 

Assim, á medida. que o direito de cidode é a 
regra, a condição do estrangeiro deve · ser a 
excepção, CUD.S tituindo, poréru,um& Ínca.pa.cidade 
legal, cuja. eliminação dependa unicamente da 
vontade do contribuinte. Triumphariam de 1\a 

·arte a Jogica e a justiça. (Apoiados.) 
A rnateria da naturalisação -cla.soifica-so na 

encyclo]ledia juridica como pertencente ao di
reito publico. E de feito, Sr. presidente, o reco
nhecimento da qualidade de cidadão de um 
estado outra oousa não é senão uma r~hção 
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cnt::·e pessoas plrticulares e pesso~ moral 
represent~da pelo poder publico. 

Entretanto este assumpto pàde recahir algu
mas vezes sob a alçada do direito internacional.. 
As <im acontece quando se trata. da concessão 
collectiva da nacionalid:.de aos halJit::mtes de 
urn·territorio que n!lo se achava sob o dominio 
emineute do E<tado. 

Não trataremos do assumpto em faca do di
reito das gentes ; · apparece essa relação de 
direitos, principalmente quando se t~ata de na
tnralisação por meio de anncxação d~ territorio. 

A concessão de nadonalid!'de pelo pOde::· 
soberano de um estado, conforme ·se considru·c 
como umà derogação :i. .lei que estabelece as 
condições geraes que regulam ~ condição poti
tioa das pes 'oas, ou como um:t espr:eialisação, 
tendo-se· de se e::taminar em casos particulares 
:> Q::tistencía de re~uiiitos legaes : tem sido 
encarada pelos publicistas doutrinnios-ora 
como fazendo par ~e das attribuições. elo poder 
legUlativo, o~·a como assumpto pertoncente i 
alçad1 uo poder executivo. 

Adaptando, embora nã:o em toda a amplitude, 
Ulll principio dessH n~tureza, implicitamente 
reconheceu q legislador que a vontade do esh-an
geiro, pl'eenchidas certas regras de al)to-mão 
estabelecidas por lei, deve _s ,r acatad~! ·dando
se-lhe um di1·eito que o Estado não pooe desco-, 
nhecer. 

L:>nçancio ·u1.11 r., pi-lo olhar sobre as legil"la
cões dos povos cultos, en~on treí no direito pu
blico de uma nação americana um principio que 
pr-imeiramente me pareceu sympathico, m:~s 
que, depois de mais detido estudo, tive que re· 
pellil·, j<l. como atten tatorio :i liberdade humana, 
j i considerando-o illegitimo, já como susceptí
vel-de ncarreta.r contlictos e retorsões inter-
no.cionaes. · 

E' assim q M na legi sloção politica da repu
blica de V e~.te••lela i!llpõe-se a todo o ·estran
geirn, ~ ne desenbaque naquellas pla.gas, a 
qualidade de cidadão da republica, sujeito ne
ces3ariamente, bem como ás prerogativas, 
aos onus ci.vi{.:Os <l~riYaU.os daquella. C\Jndíção 
poli tiM. -

Não faltam men1o escl'ipLores que, conside
rando a mllteria como conn~~acom 0 estado das Incontesta-velmente, em face do direito das 
pésscas c vindo prender-se_ ,;9 regras dominad~- gentes, não existe· invasão de. principia. O 
ras do estatuto pessoal, fazem intervir 0 peder .estado, em virtude de iruperio eminente, tem 
judiciario para regular con trover>.ias que pos- o direito de legi,lar sn'Jet·anamente em seu tor
sam õriginar-se. ritorio, onde em rel•ção aos outros estados não 

A nossa legislação plt::·ia tem adopt~do um encont::•a s~aão as pê~s dos tratados e · éon
•y•hma intermediariQ. A oon•tituição poliLica vcuções celebrados. 
estabeleceo a competencia. do poder leg-islativo Entretan~o. se, em consewenci:J. de _principias 
para. decreta!' o~ principias gera.es reguladores da legislação, póde um cidadão n~turalisar-oe 
da ma teria, e ao pode~ ex:eeutivo a incuml>oncia por beneficio da lei, no caso presente, uma vez 
d_e vel.\t• pela applica.ção d~ssas reg-ras, pela que não se reep i te n. espontaneidade ou, ao 
obs.e1•van.cia rl:.!. lai ans casos oeco1•rent~s. meno.s, a. liberdade d;?. seug sentimentos, essa.. 

Ainda mais, progressos·posleriores têm mo- :::iüurJlisação não poded com raziio-denomi
diík\do sobre e3se importante assumpto a feição nar-se p~r- beneficio, runs po!' malefieio da lo.i. 
primitiva. do direito ·patrio; de mod-, que, na ul- 0 SR. EscRA&NOLLI!: TAUNAY:-Não se deve 
tim• phaoe da no•s~ legislo.ção,manifest.am-so o• constr,1ng-era lib~rdade. 
prilueiros indicio., de uma generosa concepção, 
á qual cunvirh, entretan lil, dar maior elasterio. O SR. ALMEIDA NoGUEIRA·: - Muito mais 

Convertendo, pel:~. fó::·ma imperativa em que liber.U, muito mais nobre e eleva~o <i o prin
"e exprime,em!Uat~l'ia de naturezacontencio>a, cipio consigna.dona. logisla~ão peruana. 
de graciosa que d 1.nt•s era. n oonc~H:io d~ c11r- Alli, o cidadão, preenchidas certas condições 
tns de naturalisaçiio,-implieitament-• I"econhe- ch f~cil consecução, adquire o direito de ci
ceu o legislador patrio ~~oos estr~ng-ciros l'eside!l- dnd~1, me1bntn a inscl'tpçllo de seu nome em 
tes no l'!razH o direito-não de solicita,·em a nm registro cívico. . 
qualidade de cidadãos \)rJ.úlairos,rn.• de t•oola- Pa.t·~ce-me perfeitamente adaptavel, a.ssim, 
t).arem dO governo a declaração dessa quolidade, po::· sua legitimidade em f"ce do direito, 
qu-e lhes caberia e:r:-."i da l>.i, JWeenchld~s como em vit•Lude da nossas condições sociaes, 
.certas condições llréviamente ·e•tabelecida>. esse principio, que desejo implantarna nossa 

Conviri~, en~retanto,·jr um poucG nlérn; di!3-· legida.ç~o pat1•ia. .. . 
rensar no sstrangeiro à exi~encia de reqnorer, Apena• para tornar saliente uma belleza. do 
com direito ou sem elle, m1s de modo directo, a 
sua na tu ralisação: 0 CJ. ua importa p~ra e!! c uma tãa preconisada_ r~gimen d3mocn•tico da União-

1 1 h ·1b Americano, porei em relevo uma anomalia, que 
ou ta qua um' ação pe,•ante seus campa- encontrei na-1uella legislaçlio, c que contrasta 

trio t:..s de origom · de modo thgrante com as idéas de igualdade 
o meio que me po.receuopportuno foi estabe- que d~min"m as institu\çõe~ fondamentaes da

lecer. ao ~ado d~ n~turulisl<;ão solicil~da, a n~- ,1ueHe grande povo. 
turahsaçao d~: Jur~:, res8rva.da àquellcs que se , 11. d . . d" . "d · ,~ 
acham collocados ém condi~15es par:iculares, " t,a qrur~? rratto dG cl ade o Cldauao que, 
quo-o vinculem moralmente :í. socic~o.de poli- tBndo l1l'canch1do o. nurn_ero de annos .deter-
tica dos braúleiros. m1nado para. a res::dencra, p?l'tença a 1·aça 

oS 0 V - A !" - branca. 
• 1\. ~"iNPro • ALT.AD"-0 :- natura Isaçao l Acho, Sr. president~, singula::·mente . cara-

por bene:licto da le1. cteristica esta restricçãll, que não s~ me a-figura 
O SR: ALliEIDA Noc;uE!l\A ::-Exactamente, a perfeit•:inentB compatível com a verdM.eira de-

n~turah'l.'lÇãO por eff01to da ler. mocrema l (A~otados .) 
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r\iío pense V. ·gx. ~"i!IB- es9;e proceit.o lega.! !OntadtJ b.ununn n~t forma~,:lo do tlh·oito, o pro ... 
t~nha permanecido esteril na legislação ame- Jacto proeura d·!sem·olver em arti:;os poslerio
ricana. r~s o system~ ado,'t,>do da ac~uisição de jure d~s 

Com aqudlc conhecido sy~teroa. de interp,•e· dtrct~os ctneos, da naturahsaçilo por boneficlO 
ttção rostricta e littjl·al, com. a espll'ito escrU· da le1. EU~ póde, pois, operar-se já em cons~
puloso. meticuloso. que os juizes daquelle paü quencia de dechra1oão expressa do estrangeiro; 
herdaram da m~tl·opole nntiga, tem apparr,cído já por ssu consentimento tacito, derh·ado do 
sérias duvidas na applicação dess:~.lci. E' as- preencl'tílllGULO de requisito~ legaes. 
sim que illu>trcs pu.blicistas nos referem que A declaraçjio expressa, a yi,.b do• princípios 
os tt·t~unaes da'luelle pai~. aos quaes é ros ··r- expostos. não pôdia daixar, embor~ sem outro 
va.do o direito de conheeet· das condições ~ela- :.dminiculo, dJ se,· completnment• atbndida 
ttvas a nacionalidad." em tudo <J,U~ se l'cfere ao pelo legislador patrio; e o oousel1timento tacHo 
estado d~ pessoa e a aptidãQ política do cída- resulta do vinculas moraes que s, estabeleceul 
dão, tiln1 relutado em reconhecei' a qu.Uida.dc em ~onsequencia de condiçõ~s determin~das no 
de naciona~s áq~e~lcs que, embo1·a tendo Jll'e- pc•ojecto. Esses vinculas s<lo, 0r,. a familia, ora 
e3ch1do os reqUHitos legaes. não ob3t~nte, não a propl'icdadc, ora qualquer interesse maral ou 
•ao brancos, po1· pertenceram á raça amarell:l, matel'ial, <jue fazem com qu~ esses cid:\d[os, 
á raça semítica. O mesmo tem acontecid.J com m<lo]l"lld~ntcrnente de praz' de t•esidencia, se 
os individuas da raça n~gra, cuja e~clu<ão tal- l'epn\om ligados em espirito no movhuonto da 
vez mai< actuasse no espirito democratico dos sodcdadc bt-azilei~a• 

· legisladores americanos : · 0 Sn. Pm;:sw:,;,.;u :_Eu lembro ao nobt•e 
O SR. RATrsnoru· dá um apart·~. deputa<lo que o tempo da urgoncia e•tã es-
0 SR. Ar.MErDA NoGUEIRA :-Como dizia, Sr. goLa <lu. . 

presidente, em DO$SO paiz n;Io 6 deoconhecido · O Sn. AL~lEID,~ No&üEIIU : -Em· obedien
o principio ~a .n~turalisação por l>oneficio. d~ cia a O'JSel·v~ção de v. E"·· vou l'Cmatar as 
lei.' Na. Conslllllrça~ encont~am-s; v_est;ll:ws 1m- obs~rvações que tenho feito, embora liS bnh;~. 
port;wte~ da adopçao dessa. espec1e JUrrdtc~. pro:ur1do t•estringir ao aca.nlndo limita d!l ur-

E .assl!n !IUO ?Ut!a. co~sa nil::> é senfi:o o reco- j genci'~ que me foi concedid,, , com o qu1J sem 
nheetmento uo du·ctto dc.ctd~dao,omoonsa'luan-

1 
duvida tenho prcjudíc .do a materio. 

c ia· de uma lei,. a concessão feita no al't. 6• § 4• _ 
a que acabo de referir-me, da· quali<l~d>) de ci- q Sn. Or.Y:~~ew VA!.LAJ.>AO : -Tem fallado 
dadão adoptivo; por isso quo para adqnh•i,· esse m\llto !Jem. 
titulo ni!u necessi tarão aqudles ci.,adãos de O St\. .A!.}!RIDA NoGumm.~' - Oroittit•oi, 
solicitar a intervenção quer do pole~ legi,lativo pois , algumas ·considerayões que. aind~ me 
quer do poder e:s:ecativo: o a<lctuirir:<o cxclusi- rcstamm. 
-vamente em virtude <le l~i. O pro,jccto c aja syntbesJ o cabo de apresen-

E' lamentayel, Sr. presidente, porém 1uuilo tar, posto <JUe tenha merecido a adnesii:o de 
comprehen.sivcl, como justa. bomana.,g·em ãs e-On· alguns 1llustras mcmbos d~s.t~ c&~a. nos qu-~es 
dições de tempo e de e<paço, que <l legislador consultei ~ntes de apresentai-o, não obstante, 
constituinte não eles se maior elas to rio a esse não se ach~ isen~o de numerosos de f ·i tos. Para 
adhntado e generoso pl'Íncipio, que em nadA elles pe~o n ~ttançãa e o cst\ldo dos illustrada• 
póde ferir os eleyados interesse.• ela conser""'- nl""'b,•os do parhtneuto, ofim de <JUe so,iam cli
ção social. minados o co"rigiclo3 na elaboração legislativa, 

Por isso, madianto condições salutn.t·os qu~ p •l'à s•rmn postenorwe~tte · comple~ados e 
"tn""Ocuro.mos c.onsig-n!lr no projcr.:t~.l, buscawos ll~seltvolvidos, os p1•incipios. nellé consa.gr-.J.<lo;:;, 
acclhnar na nossaatmospb.er~" ISOciill, LJ.'ansplau.. em 1"\.!gnl~t.mcmlo 11uc o govel·no tcrl\. de 01'b"'U.., 
~anelo pu.ru. ~" legislação p~ Lria, o priUt·ipia ni!t~ü·. 
d ~senvolvido da mttur"lisa~ão pOL' ~enelicio clt~ Emb"r" de alg-am modo me desalente " csle-
1 01. _ rilida<l~ systa!llatica da presen~J situaç~o, nãu 

Estabélecemos,primeiramente,o prcci\o geral obs\nnb alguma cousa ouso espel'at• da wa vou
em harmonia eam as iJeas que te;ilio exposto, t~do da cama.ra. 
de que tolo o estran'l'eiro resi~cn te no Brazil, Essa OYp~ra_nça é bem tenue, francam:nte u 
que reclamar .. qnütdaje de ctd&dã3, deve ob- conf~sso, por 1sso que, Gm MI!trapeso ~ sym
tel..a.,não ·COmo ll.Lll favor conc.~'lldo pelo Es~ado, path1a com que parecem ter s1do acollndas as 
m:1s eomo o reconhecimento ele um direito im- idéas que acailo ri e expor c sgo concretis•das 
p!'eterivel~ \lm:l. vez qur. o estrangeiro não esht no_ proj~cto •• cSt.."io~ ele um 1:\dú, :t su1. c-s:.t!ess~Y:l. 
isento, om sua fazenda ~ em sua "cth·icb.de, complacenc•~ para com go'·~rnos cst~re1s e lll
dos onus publico> que ·pesam sobro· cidadão~. fecnnclos (apoia r/o.< e nao ~poiados).c <lc ou-

Gnia vez que os estrangeiros go?.am sem ros- tro., o seu voto recellt~. o bem pons•do, a_rp!'O
tricção das direiws·civis, que niio lhes podem vandon.supprnsoii?<!o.m~:,ostoqno om mo. hora 
negar as legísla~õ~s dos povos cultos , uma vez f6•·alançado, por l!UC1att~·o. de un1 g?Yorno e o 
qt1e dessa ca.pacidado le~nl resultam direitos o voto do umn cam:u·a tu~annnemcntc hboral, so
ol>ri<>ações Dão bn coh~;encia par parte dos I e- b,.~ M em· ta~ dê MtUI'Ali•ação. Foli~ilo por ~~u 
cisl~dores 'em recuaar~lhes as condições go.rnn- :te Lo P"trio(ico " c amam actual. (.\i>oi"do.•.) 
tidoras dos diréitos ·civis as q\UI.es, segundo Ne•ta expans:!o, não posso deixar ele felicitnr . 
Chorbulie~ são o• direito~ políticos. mais calorosamente aind<J. o illustre iniciador 

Em seg~ndo !og~l',_l'~conheddo em fav~r do d". i.dé», um dos iili\is hellos ornt\mcnto~ ~o 
na\rs.ng-eiro e> tê pnnctplO da. pr€panderancla da p:trlldo ao qual mo hOJtro <1~ pe,·\eMet, e cel· 
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tamente uma das suas glorias futuras. (Apoia
dos.) 

Ao nobre deputado não posso nest~ momento 
deixar de pedir, em au::dlio ao projecto, o ~ou
curso muito valioso da sua propaganda.;almejo, 
porém, o dia em que, na.verdadeira aurora. da 
regeneração, possa. esperar de S. E:t. m:1is do" 
qu'l a· intervenção de sua. aloquente palavra- o 
concu r ao efficiente da sua acçtio, á vista. do lo
~'1\r proeminente_ q Ut! é facil V'J.ticina.r-lh'J em 
evoluções futuras. 

O Sn. EacRA.G~OLL~ Tal!XAY d~ u.1n apàt·tc. 
O Sn. AlMEIDA NoGUEIRA:-0 nobre depuhdo 

tem feit' jus a essa distincçilo pelos seus es
forços e elevado merecimento. 

Sr. presideute, não devo ai> usar por mais 
tempo h tolerancia. de V. E:x. e da attenção 
com q U:); a c. asa. m9 te:.n honrado ; pol' iS~~soJ con
cluo g.qui minh.~s observações, agradecendo tan
to á illnstre maioria como á distincta minoria 
opposidçnista a urgencia que se ~ignara!ll de 
conceder~me~ e em CtlJO cmpr~go, n abuse1 por 
mais tempo do 'lne dwera d~ pacien.~ia desta 
augusta eamara (n,io apoiados), tenho convic
ção de h'n.ver cumpt·ido com· um dever esfor
çando-me pela realização de uma reforma que 
supponho ser util :i. nos<a p~tria: (Muito bem, 
muito bem. O orador li co mprime»tado). 

E' lido e remettido a comm.issão de justiça. 
civil o seguinte 

Projecto· 

N. 227. - 1882 

2• B;ESSÃ.O 

A assamblé~ geral legislativa decreta : 
Art. L• O governo couc~derá carta de na

tura.lisa.ção a todo o estrang-eil·o que a requerer, 
provando ser maior de 21 annos e residente no 
Braw. 

Art. 2. 0 Adquire, independentcmen~e de o 
requerer ,o direito de cidadão bro.zileiro todo o 
estrangeiro maior de 21 armoa que tenha dous 
de residencia no Brazil. 

§ f. o E' dispensado do prazo de >•esidencia o 
eatrangeiro : 

i. o Casado com brazileira ; 
2. 0 Pai de filho brazileiro nato ou na.tura

lisado ; 
3.• Filho de pai brazileiro naturalisado·; 
4. <> Que ti ver adopta.do um braúleiro on um~> 

brazileira ; 
5.0 Que fôr inventor.ou ínt:uductor de um 

gonero de industria util ao Brazil ; 
6. o Que se houver alistado para o servig0 do 

exercito ou da armada nacional ; · 
7. a Qoe possuir bens de raiz, estabeleci

mento com.mercial, industrial ou agdcola no 
Imperio, apolices da divida publico. geral ou 
provincial, acções de banco ou compa.nhla na· 
cional, em valor não inferior a 3:40(1$000 ; 

'8. • Qlle tiver ·contríbu.ido com a quantia de 
i :000$ para a libertação de escravos ou feito 
-igual donativo ao fundo de -emancipação, a 
algum estabelecimento de instrucção ou educa· 
çãu publica ou a qualquer instituição. humani· 
taria no Brazil. 

§ 2. o A natu:ralisação do marido importa a 
<h mulher residente no Braz i! ; a do pai impor· 
ta a dos filhos menores em igual · circum.stan
cia, salvo a estes o direito de optarem peh na
cionalidade de origem, lo;o que atllnjam a 
maioridade legal. . 

§ 3. o Ficam privados do b&neficio da pre
sente lei os . estrangeiros condemnados por 
sentença criminal emquanto durarem os cffeit.os 
·aa mesma. .. 

Art. 3.0 Para entrar no gozo dos direi toe 
políticos e ficar sujeito as o'origa.ções dos na-· 
eionaes, ó nece.ssario q_ne o cidadão naturali
sado por effeito da lei >nscreva seu nome em 
um registro per-.:t.nte a · camai"a municipal dd 
districto de sua. r~side:ncia ~ pras~a.ndo néesa 
OMaBiãc O juramento civico OU fazendo a pro· 
messa de bem servir ao Brazil. 

Art. 4.• O governo organizará regulà.mento 
para a. boa e:.:ecuçio da. presente lei. · 

Art. _5.• Ficam revogadas as disposições em 
contrarto. 

Sala das sessões aos 13 de Setembro de 1882. 
-Almeida Nogueira.- Olympio VaUad<7o. 
-Sou.: Queiroz Filho.- U~hôa Cintra. 

O Sr. Ulysses ·Vianna>-Sr. 
presidente, ha já alguns dias que procuro fazer 
o'oserva<;ões a lilll discut·so proferido em ·uma. 
das ultimas sessões do senado pslo honrado se
nador pela província d1s Alagôls, e ex-presi-

1 deute do conselho do gabinete 5 de Janeiro, 
com referencia. a actos praticados pelo men 
honrado amigo, de saudosa m~moria, o conse
lheiro Buarque de Macedo. 1nscripções ante
riores de collegas na lista da. mesa me têm impos
sibilitado de fa2er essas o'oservações e d·e ap
pellar para o cavalheirismo e lealclade de 
S. Ex. 

Eu sei qne não é correcto responder-se em 
uma d•s casas do par lamento a discursos pro
feridos na outra ; precedentes, porem, têm sido 
estabelecidos, c 011 invoco oases precedentes, 
afim de com elles me autorizar a fazer as r~ 
ctificações, que julgo de meu ~tricto dever, ao 
discurso do lionrado senador pela. província_ da.• 
Alagôas. · . ·. 

Sr. presidente, fazendo estas reetificaçiíes, 
cumpro um déver,dever sagrado e imposto, não· 
só pelas relações de estreita amizade que 
entretiuha com o· ·ministro da agricultura do 
gabinete 28 de Março, como tam'oem pelo 
eonhecimento 'lu e tin hl!. dos intuitos no 'ores 
que g-uisv:un a.qnelle distincto cidadão Ufl. vida 
pabliea. 

O SR. CARVALHO REZENDE:- O que honra 
muito" V. E:<. 

0 SI!.. ULYSSES VIANiiA:- 0 honrado senador 
pela província das Alagóa.s, tom&ndo parte no. 
discussão aberta no senado por ooca.siilo de ser 
tomado alli em consideração o o r~ 1mento do 
ministerio da agricultura, e · ref~rmd()-sC ao 
contrato por S. E:~:. celebrado para a. illllrn.ina
çiio a ga.z destll. ci.dad~, commettea equívocos, 
·que podem ser involuntarios; más deixou, alóm 
desse5 equivocas, fair~r uma certa incerteza. 
s.obre o move! que guiou o ministro da agri
cultur .. do gabinete 28 do Março na ap~eoonta-
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ção do ~u.lJstitntivo ao projecto de approvaçiiO 
a, contrato pelo nobro BOO(I.dor pelos AL:>sôo.s 
celebre.do com a comp&nhia do g-az. 

Reetificando alguns desses eqnil•ocos,rlei:ml•ei 
para a ultim1 parte fa.ter um o.ppollo ilealdad$ 
do nobre senador, pa.re. quo diasipe a incert '-za 
de suas pal:n""s. 

Começarei pelaa rectificaç~es. 
Referindo-se à differen\~ entre algum"s clau

• ulas do co11~r-.. w celebrwlo [l&ra a illumina~:ão 
pnbliea e as bases para a eoncurrencia con
stantes dos editaes 1•ublic&dos DM praças de 
Londres, de Paris e de New"York, a• quaes 
foram l&mbr&da.s e r•digidas pelo falleddo mi
niotro da o.grico.lto.ra. do g~binete 28 de Mnt•ço, 
S. Ex. di~se o seguinte (Zé): 

« Mas, senhores, tao.tn. era. a coníiança que 
tinha alguem. no seu co. leulo, taJ ·cra a sua con
vicção de que, por· estA fórma, prest~Y& um 
serviço ao paiz, que, lendo de apresentar-se 
eao.didato por uru col\egio õleitot·~l de sua pro
víncia. natal, deu como um 5erviço feito ao pu
blico a economia resultante · das novas condi
ções, que e~le calculava. om 20.000:000$00~. 

" Não qu~ro, nem de leve, tocDJ: na memort~ 
de ninguem~. : » · · 

En affirmo pessOa.lmenw ao nobre senador 
peba Alagôas 'l1le a inform tção que lhe foi 
dada é inexacf.a . 

O ministro da agl"icultara. do gabinete 28 
de Março nenhuma circular fez a.presentando-se 
carulidato, na qual allegaa•e •emelb.ante ser
viço. 

Depois que procedau-se D. eleição geral, em 
consoquencia de.. dissoluç;io dada pelo poder 
moderara.dor em 1878 ao gabinet~ 5 de Js.
noiro, aquolle a quem S. E>: . se referiu apt•e
sentou-•e simpleomente ao corpo eleitoral 
qua.ndo foi chamado e.os conselhos da corõa.. 
Na. ci.Nul&r,que foi redigida O!ll pquca~ p~avraa, 
•emelhante ã.llegação nã:o fo1 felta. Dotxo de 
ins~rir no meu discurso essa circubr, uma. vez 
quc·n§o tenho ~ct!'almente _c~ meu poder os 
jorn~ea da. pt·ovlncta; tnl!-5, s1 for contestado, JUC 

obrigo a pu_blical-a. . 

!orç:lS de que pude dispor,so.st.cntei-o nesta casa, 
sendo tdi.nal det·rot&do, como o >ensdo aabe. Os 
que concon ·er:t.lll para isto, hoje poderão ver si 
tiveram razão na opposição que fizeratu áquelle 
contritto ..•• 

"O Sr. LeiltZo ela Cunlw.:- Realizou-se .o 
c1ue então pr~diasQ mais dG u1na voz : fica.moB 
sem n navegação aRlOI·icana.. 
· c S;·. Ca11>a11JI!O de Sinimõú:-Aehei t!Uis 
um contr:tto imporl:lntissilllD: cr-.. o contraw 
par-à o e"o--oto do cidade. 

< Este co.ntrnto, cuja impGrt.aneia subia tal
vez a cinco mil contos de réis, não tio!m sido 
autorizado pol:ls cum:>ras, foi feito somente pelo 
i)oder executivo, e, de mais, par(l. su~ jlrowp'a 
execução rbslocou-se &. verba - obrar publi
eas- urna ·certa &Omma, que seria empregada 
nó pagamen to desse contrato, até ·que o corpo 
legislativo l.umasse conhecimento delle. Si ha 
uisto alguma eouso. de e&llSuro.vel , vó. a quen> 

. fez ô contrn.lo ; mas eu, como membro do poder 
executi;o, como successordaquelle que tinha 
occupado a pas ta da agr,cuUW'a, não podta. 
fazer a meno1· ~Iteração. 

< '4-.ssim, poren•, senh'ores, nao fez o .nobre 
ministro das o~rl!s publica&, que mesuccedeu. 

" O contrato. do gaz foi subm:cttido,coruo de\~a 
ser, i camara dos depul.a.:lu•; "' lei foi di-cu
tida. e tinha pasil<do, creio eu, om 2• dio-
cu~são.· · 

.eMas o ministerio de que :fiz parte retirou-se 
·e, pouco tempo depois, o .mimstro que entilo 
oro. dà ~>griculturo, servindo-se de sun. posição 
de membro da camara., apreseatau· uma emenda, 
mandando sll8t.ar a discUSSào do con trato, e 
pedindo antoriz!l.çio p&ra renova!~ debaixo de 
cerlaa condições, e sem ser ouvida. a outra 
parte. 

c O Sr. Viriato de 61 edeiT"os:- E ch~mou a 
isto substitutivo ! 

"O Sr. Cansa.uao di! SiMmbu:- Senhores , 
é notavel isto ! . 

Disso mata o houro.do oaaador, refoundo-~G 
a alguns actos que não foram ~ca.bado• por seu 
.antecelisor e que S. E:~:. teve ensejo de concluir, 
~fim de raspe1tar a solidariodade governameu
tal (lê); 

« No que vou dizer agora haverá talvez al
.;llllla queilo:a. ... Póde sei' uma doutrina velha, 
~naa sempre ente.ndi que 1!-~ e~llidade-g~~verno1 
deTe existir uma certa sohd:me<lade ; o governo 
não é o ministro, ·é um. el1meuto pGrmanente, 
que procede semp1·c a. bem do interesso do povo, 
embora seja PedrJ ou Paulo o agen I~ desse 
poder. 

« E t~nLo adopto ~ doutrin~ do porm~nencia 
do lfOVerno, que qulndo entrei ptora. a. pasta. do 
minuteriQ da. a.~ricultura, vi que o contrato da. 
comp~nhi• do Amazonas niO Cl31aVa assignado 
1da parle_. Pergun~ara.m-!Oe si esta._ podorin. 
oer o.dm.ittidt. o. aastgnnl-o. Sem duvida, res
poucli eu,deede que o contrato foi _fe~to pelo mel! 
antacasaor no uso pleno do sen diretto. Achet 
ainda o contrato de navegaçio a. vapor pa"" os 
E•l.ldos Unidos feito p alo meu 1\.Iltecsssor, .e 
nlo eómente eu o homologuei, Lll:UI, .com "' 

c Como o que a ca!llll.nl podia innovar uut 
eoO:trato sem audiencia d~ outra parte 1 O go
verno, veja-se bem, niio ci maia do que parto 
om matcria de contrn.to. Eu creio que sio duas 
partes igua6S. A niio se pôde fa1.er innov3.çHo 
sem haver o concurso da outra. parte . O m1•is 
parece despotismo, que não ó proprio do . go
verno de uw pai~ livre. (Apuiadas.) » 

Sr. prosidente, ai. o honrado •eoador ao re-
fe riS..e unicamente a. divergencias, qu er eob o 
ponto de vista politico, quer sob o ponto de visb 
administrativo, entre o ministerio por S. E3:. 
presidido e o minlsterio que lhe succodou, n em 
u ma palavra. tinh~ e u o direito .de proferir, .JlOr 
me faltar competencia p~ra tomar a defesl doa 
actoado!ministerio, que succedeu .ao d9 S. Ex. 

0 SI\. CARVAL!IO R.zz:&NDE:-Corrigiu muitos 
erros. 

O Sit. ULvssJ:S Vu.NNA:- Nào entto nesLa 
·questão; mas S . E r. tondo-ss limitado unica
mente a referir-se a sen sucéessor na. pasta da 
~gricultura e increpa.ndo~ de ter qnebra_d~ a 
soli&.riedade, que dove existir en~o os mtnts
t erioe, que a1 succ~dem n:> adrnimatra~ilo J?U.· 
bl.icx., devo conaeguln.temente fazer uma xectlfi
cação a este' topico do diacul'S9 de $. Ex . . . 
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AJ!irmo pessoalmente, uma vez qae não 
quero alongar o debate, que ·sobre •ctos 
praticados pelo honrado senador, aatos cujas 
conse~uencias tiveram de so manifestar durante 
o mirusterio 28 de Março, S. Ex. foi consul
tado por cartas~ pelo ministro que lhe succedeu, 
~m de ~~e de?larasse. qua.J. a. intenção que ha
·na pres1dido a celebração de laes actos, com o 
intuiw de ser obseM"ada aos:. intenção. 

.A.bstrahindo me>mo dessas cartas particula
res, que tiveram caracter publico, que im
portam em tontas outras consultas ao pensa
mento de S. Ex. na pratica de actos de go
verno, posso traze!." .ao conhecimento a., cama"" 
um faeto qlle comtituiu assumpto de largo de· 
bate, não só nesta, como na Olllt- ' casa do par
lamento. R ,firo-me á· questão levan tad,t 0da 
companhia Chemins de fer bràsiliens do Pa
ran&, com relação ~ r~spons~bilidade do go
verno pela garantia de jul'os sobre o C3pital 
effectivamente despendido on não. 

Trago este facto para demonstra.r a. V. Ex., 
Sr. presidente,. que o míui•tro tla. :<gri
eultqra do gabinete 28 de Março p1-ocurou 
sempre a _continui.lade de vist.s entre os go
.-e~nos qa.e. se S)lCcedem, tanto quanto lhe per
:mittiam SU9JI idóas,' franca e anterro~mon\c 
manifestadas, e as interes<es publicos. 

Teudo o honrado ministro da agricultura 
do ministerio 28 da Março decijido, por acto 
do i7 de Setembro de 18:9:1, q lle, dado. qual
quer ecoaomia por occasião da conslrncção 
das obras a. cargo da companhia Ohbnins de 
fer brtisíUens, em vis~a de approvaç~o de 
planos po~ parte do go'\"erno, essa economia 
redundat'ia t!llllbem em fa'\"or do •stado, iaw 
em eonseqtteneia.· de uma das clausulas do 
decreto de 10. de .A.gosto da i878, firmado e 
publicado p~lo nobre senajar pela provin.:ü~ 
das .A.lagOI>s; a companlil~ reclamou contra 
essa decisãn, dechrando que ~ intençào do 
nobre se naior pela pt"Oviacia. das Alag-ôa6, 
q ua.ndo aceitou a. tranafe,·encia. do con&ra.to 
primitivo pelo decreto de 12 de Agosto de 
'1.81\1 pa~ a ~ompa.nhia, tinha sicfo que a ga
ranti• do Eatado lo1·na.va.-se eft'ectiYa. sobre o 
capital de 32.500:000 fra.ncos por qnaesquer que 
fo-!ll aa economias feitas na oonst1·ucção das 
obrao, 
· O honrado miuisttto da. agricultura do minis-o 
tedo 28 ~e Mat"Ç_o tinht~. idé• oontraria, positi
vamente contrarulo a. essa· pretenção da com-
panhl& do Paraná. · 

Co:mo, porém,. se allegavs. que tinhà sido dif
feron!e a. intenção que havia. presidido á. tra.ns
ferenca dos primitivos .cancessioaarias para. a 
companhia, o SJ.". conselheiro Buarque de Ma.
cedo dirigiu-se ao honrado Mnoolb.eiro Sioimbü 
perguntando-lhe se effecti vamenie era eu,cta 
aquella allegação, e· qual tinha sido a intenção 
do governo de então por occasião de aceitar a 
!J:ang(ereucia do contrato. O Sr. conselheiro 
Sinimbú, ~"spondendo ao Sr. Buarque de Ma
aedo. decla.ro11em uma ~a.rta eJ<;tens<, que foi pu
blicada no Diario O tficiaZ,que. ·affecttvamente, 
·quando ó governo acáwu a trans.ferencia pelo 
decre~ de 12 de Agosto de 1879 para que a 
compatlhia. CMmitiS de [e.r bresilidns se incum
biSõo da construe~o da. est.rad3. de fêt"ro .. da 

pr~vincia. do Parana, he.vin sido no .sentido de 
I!Ue o. garant ia do Estado se tornaria effectiva 
sobre todo o capital, isto é, sobre 32.500,000 
franco>. 

Apezar da àecisã:o de 17 de Setembro con
traria á pretenção d, companhia, que jã havia 
sido publicada c sido recebida com applausos 
p.ela .publico, o ministro da agricultura de 28 
de Ma1·~o reformon o seu :>cto, em coosequencia. 
da affirmattT·a do honrado oenador pela pro
vincia das Alagôas. 

Nestas condições, Sr. p.t•esidenle·, como S. El{. 
póde â.ffirmar que o seu· successor m past a da 
ag ricult111·a Pl'OCUl'Ou qu2bra.r a solihriedade, 
que deve e:üstir entre o~ ministerios que se 
snccQdem na aJmínist!·~ publica~ 

O Sn . PREsrnE:lTE :-Lembro ao nobre de
putado que o tempo que lhe foi concedido j:i. 
està esgotado. · 

O ·s!l. ULYssEs VJA,'HU :;_Peço alguma com
placenci•. V. Ex. sabe· que ni.lo po~so inrer-
l'ompet·-me. · 

0 Sa. PRESIDENTE:~ V. Ex. já. excedeu 
quatro ou cinco minutos o tempo • 

O Sa. ULYSSES V!ANNA.;-Ilu estou NoLriu
gindo:"'me: rnas si V. Ex. qa~l· ser tão rigo
roso para commigo no cumpl'irnentG d) regi
meu to, eu invocarei ·a benevoloucia. da c~sa. 

0 SR. PRESIDENTE;- Si V. Ex. termina em 
tres ou quatro minu.tos, esper~ei. 

O Sa. ULYssEs VrANNA: -Mas, Sr. pres'
dento, si o nobre senador pela provincia das 
Alagoas mostrou-se quei~so por suppÔI' que,o 
seu slleeessor rompera a solidariedade. gover· 
namentll apresentando um substitutivo ao pro
jgcto de appro•·açiiO do contrato pal·a a illumi
IUtçã~ ,. gnz dest~ cidad ~, S. E". devi&-sc 
queixar antes dos ~ans collegas de ministerio, 
q a e, a?.ondo pt>.rte d~sta camara por oc oasião da 
aprese!ltação .desse substitutivo, nenhuma· pa · 
lavra proferiram em impugnação delle. 

Si a· solidariedade g:overnamental ó u1n prin· 
cidio quo dove ser tnuntido, soruatis sorcQf!di• 
em coudições dadas, a solidariedade ministe
rial, cond: ção dos governos da gabinete, é um 
principio inftexivel,que deve ser mantido a .todo 
tran•). Si o •eu auccessor rompeu a solida· 
riedade governamental com a a.presenL~ão à.o 
slibsH tutivo, os collegas do :rninisterio de 
S. Ex. romperam, não a ~olidar:ed~de go
vernamental, mns ll. iolidariedude ministe
terW. 

O honr!>do aena,\or pela. proyincia d~• Ala
gôas ainda eommetteu n m eq•livoco affirmando 
que a emonda ou s ubstituti1•o aprõsentado 
emandava sustar a disc,lssão do contrat. 

O substitutivo a presenta.do pelo Sr. Bna.rqu~ 
de Macedo não twe por fim sustar a discussão 
ou a a><ecução des~e contrato, si h11. erro tyl'o
graphico ; elle teve por fim unicamente ped1r a 
a.pprovação ao parlamenw do contrato cele
brado para a ilhuniilação desta cidade, -mas 
5obre algumas b.:sos differentes , que, na 
opinião de S. Ex., acautela1·am melbot•es 
in ter~saes publico~.~ · 
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Mas, Sr. pr~sidente, qual a razão po~ que o I « No caso do contrato de illutninação a gaz 
Sr • c~n~el!'B1ro ~uarque de Macedo se julgou não exis~ia um acto a.cab~do ; era. em contrato 
n<> obl·tgaç<~o reatu~ta .de romp~r o que o nobre qu~ depGndia do poder le~i.slativo que podia 
se~ado:· pela p ·ovwcta das Alagoas chamou a aeeito.r ou rejeitar o mesm;' oontrat; sem que
soltdar..edado governamental~ Pela r;\zílo. s~- bra _de qualquer compromisso. Foi por dar se 
gumte. q~t\nuo o nobre s ,_nndor pela provmcw prec"amente este cas~ que entendi melhor 
da>; Alagoa;'• enttlo ~res1dcnte do conselho, set·vir aos interesses desta grande capital pro~ 
submettau a a.pprovaçao àn oam>tl'a o cot;t;ato, pondo um substitutivo M mesmo contr~Lo. » 
celeb~do com a corn~anhta de gaz, o mtmstro O Sa PnESIOE:<TE:- Eu sinto não poder 
da ::grtcult~ra do g-«bmete 28 de ?v~arço, .'lue consentir que o nobre depulad~ contínM sem 
entao er~ SJmples deputlldo, a que nllas apo1nva nova deliberação d" camnra 
o mioisterio 5 da Je.neiro, levantou-•e nest~ O U . · 
camara e, derenden~ o edital mamL'Ulo publicar ~ SR. ~YS.sl!s VrAN~A .: - Sr • prestdentc, 
na• pl'3ças de Pans ' Londres e N ew-York s~o a~guns m•nutos mal!l ' V. Ex.. tenha pa
chamanlo concurrencia M serviço de illu mi- c tenmn. 
nação a gaz, declarou que uitó ac•"itava o con-. O ~R. Pn:tsiDE:<TE:-Mas, V. Ei. já e:~:codeu 
trato pelo nob1'e senador pela provincio. das iO mumtoa. 
Alagoas cabbrado, e que contra elle yotava, o Sn. ULYssEs VJANNA: -Sr. prGSidente, 
como de feito votou. · el<tra~hei 'lua o nobre senador pela ).lrovincia 

Nestas condiç<íos, achando~~e o Sr. BunriJ.ue aas Aiagôas, can)lecG<lor das pratic~s parlamen. 
de Macedo dirigindo os ncgoeios da past~ d., t~res e das pratica• de guvel'DQ, d1ssesse que 
agricultura, e não tendo esse contrato sido ap- esse suba\itutivo n~o podia ser ll.pt•esentado, 
prõvado em 3' discussão por e~ta cama.ra, o que um~ vez que se re(,ria o. um cont:acto, e para 
S. Ex. podia e devia faze1· senão npresentar um a apresentação "delle não havia sido consultada 
substitutiYo de accordo COD'l as idéas emit- a parte contratante. 
·tidas por S. Ex. como deputado _Senhores, ou o contracto celebrado por S. E-.,.. 

Si :l. sotidari~dlde governamental ó um prin- estava perfeito .... 
cipic que S. Ex. comjusti~~ póde invocar, ha · 
um outro principio a que o ministro da. agri- O Sa. PuEsm~NTE ·-Era melhor que V.Ex, 
cultura do !Pl:lin~le 28 de M •r~o não vodía requerCS$e prorogação da urgençio. ; do oon
deixar de aubor.:lin.at··_.se, .c esse principio é o da tr~rio · · · 
cohet·encia que deve existir entre as opiniões O SR. U~<sn:s VIANNA :-PoiS bem; peço á 
do deputC>odo qu •ndo é elevado aos cJnselhos da cmno.ra que tM conceda máis cinr.o minutos de 
corôa. (Apoiados.) urg-encia, para attender as reclamações de 

Fói á lei da coherelicia que o S1•. Buarque de V. Ex. 
Macedo subordinou-se apresentnndo t\ln subst[- Consultada a c~mara sobre o pedido do Sr. 
ttüivo com baseB differentes daqu~llas com Uly<ses Vi»nna, resolve pela affit•m ttiva. 
que havia o nobre senadoo pelas Alagoas cel~- O SR. Pl\E~IDENTE:- O uaboe <bputado 
brado o oontr~to para s~r illuminada a g-az <•ta pódo continuar, m~• peço.lhe que se limite ao 
cidade. tempo concedid o. · 

Sr . presidente, ~ justificação da. <lilfer~DÇl O SR. ULYS~F.s VrANNA:- Sim, senhor: não 
en~e o vroceder do ministl'o da ag-ticult_ura do consumirei mlis de cinco millutos. 
g~binete 28 de Ma~ço com. rolaç1\o à apre
sentação desse substitutivo e o que S. Ex. teve 
reformando o despacho d~ 17 de Setembro de 
1880 com reh,ão á companhia de Chr;mins de 
(r:~· bresiton3 <lo Pat·uná acha-se posiLiva

. mente contigoaàa em um discurso por S. E~. 
pro ferido neato. casa. 

Si o Sr. conselheiro Buarque de Macedo fosse 
vivo e tivesse de 'ir fazer as t•ectiticaçôes, que 
eu agora estou fazendo, talvez S. El!.. níi.o dis
sesse mais do que aquillo que vou ter a· honra 
de ler à eamara. 

Disse o honrado Sr. Buarque de Macedo. 
refutando Ulll di~curao preferido por um nobre 
depurado, gue então representava a pro,.incia 
do Rio de Janeiro, o Sr. Freitas Coutinho (lli): 

"' Pareceu ao nobre dep uta.do pelo Rio· de 
Janeiro que o ministro da agricultura nao era 
cohcrcntc, quondo, suetentand>· eote contrato, 
não fez o mesmo ci>m relação. ao contrato de 
illuminaçiío a g:~.z. S!o questões perfeitamente 
distinctas. · 

" E~ d claro à camara quo, si este contrtlto 
da estrada <1e ferro do Parnna estivesse suhot·
dinado :i apreciação do po<ler legislativo, eu 
procederia da m6flma fól·rn~ : não o acei
taria. 

S1·. · presiden!e, ou o contrato celebndo por 
S. Ex. estava p~rfeita e aeab•do, ou niio e~ 
tava. Si e>tava perfeito e acabado, era desnc
~e:.isa:rio ser tt'2.zidJ a.o parlamento pa;-a. ser 
a.pproyndo, uma ve~ 'l'" o parlamento nii:o podia. 
ser constituído em uma. chancellaria. do poder 
ei.ecutivo; s~ nlio estava, poré!Il, perfeito e 
ac~bado, se tinha-se de abrir di.scussii:o sobre 
elle, e cla~o q nA podia ser modificado, alterado, 
emendado. · 

Sr. p·residente, certamente eu n[O. faria estas 
obs~rvações ao uiscurso do illustre senado,• pela 
provino.i.a à.a ~ Ala~ô:B, si não tivesse de ap
pellar para. o cavalheirismo e para a baldade de 

·S. B:x., afim de que se dig.nasse do precisar o 
sentid~ de algumas plllavras, que estão inse~ 
rldas no s:eu dLcureo. 

Eu não fu.ria estas obse~vaçõe~, consideraria 
o discur.o de S. Ex. como legitima defesa de 
actos po~ S. E1t. pra.ticados,. e não me julgada 
com o direito de s"'hir a.o encon~ro da defesa 
por S. El(. n.ddu,ida ; sóm.ente a· inc 'rteza de 
a.lguwas palavras do n obre ~énador foi que me 
guion á. ~ribuna e, coino rue achei ·nelia, jul~ 
guei do meu dever fu.•er as recLificaçõe.s q na 
ucabo de •ubmettec· i aprecia<;i<o da camaJ'a. 
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Di!!Se o honrado senador, referindo-se á apre
sentaç!o do substitutivo, a que ha po11co alludi 
(t~): 

" Eu poderia tal voz dizer quaes os motivos 
qne tinham i.nfluido para este procedimento ; 
conhel)o a IWJ.xima de Volta ire : q Des e gards 
au:2:1 vi-oa;n.ts, aua; morls on nc doít qttO: la 'Da
r.itB ..• :. 

Valladão, Carvalho Rezende, Barão de Araça.gy, 
So&res, Almeida Oliveira, Silviano Brant!ão. 
Leopoldo de Bulhões, Vianna Vaz, Barão do 
Guahy, J. P~nido, Arietides Spinola, Ulysses 
Vianna, José María.nno, Maciel, V a.~ de Mello, 
Cantão e Manoel Carlos. · 

« Mas sempt·e tive profundo respeito li.q uelles 
qne se não podem defender, pOI" isso não fal· 
b.rei mais. » -

Pelas palavras do nobre senador se v é que, 
si aquel!e a quem S. Ex. se referiu pudesse 
defender-se, ai não tivesse descido ao tumulo 
com o maior pezar para o ~aiz (apoiados), o 
nobre sono.dor teria. de nccusal-o. 

Pois bem, Sr. !'residente: eu cumpro-. um 
sagrado dever dizendo ao nobre senador pela 
província da.s _ • .lagõao: é exacto, o honrado 
ministro da a.gric11ltura do gabinete 2B de 
Março desa.ppareceu para sempre d'entre os 
vi.vos, Si nenhum dos mcm bros da antiga mai[)
ria, que apoiara-lhe os aetos, quizer defen
dei-os agora, o que nlW é de e•~erar, e tenho 
até certe~a do contrario, eú affirmo a S. Ex. 
que tomarei a mim com a maior dedicação essa, 
defesa, tanta certe2a tenho de que .todos os 
actos praticados pelo nobr~ ministro da agri
cultura do gabinete 28 de M~rço foram 
sempl'e dictados pelos intuitos mais nobres 
(apoia.dos), pelos sentimentos do mais encen
drado patriotismo. (Apoiados.) 

Invoco, pois, ~ .leald~de e cavalh~iL·istno do 
·nobre sena.dor })ela. provincia. das Alagóa.s. 

Si as suas palavras encerram uma accusação 
velad~, S. Ex. considere vivo aquelle que o sub
stituiu na -ps.sta. da. agricultura; S. Ex. le
vante accusações; não tenha cl.efer~ncias para 
com aquelle que desapparecen, e que certa
mente se defenderh plenameu te, si S. Ex. o 
accuaasse ainda viYo.; accuse-o, levant~ todas 
a.s accusa,ões, pois eu afl!rmo a V. Ex., Sr. 
presidente, que ~ memoria do ministro d~ agri
cultura do gabinete 2B de }lúço sahirã inca
lume d~ discussão. (Apoiados.) 

Sí póde ser agra lave! defend3r as causas 
justas, quando vh·em aquelleo, que dellas são 
objecto, mais· agradavel me ser :i. defender os 
actos de nm amigo, cuja memoria prezo e ve-
nero! . · 

Nllo posso. provocar de outro modo a palavra 
do íllustre senador pela província das Al~góas. 
Si S. Ex. , porém, gu- rdar silencio, não 3C

quiescer a.ó pedido que lhe faço, ea me resi
gnarei a appellar do silencio do nobre senador 
p~ra ojnizo do p~rlamento e do paiz. 

Tenho conct11ido. (Muito b~m.; muito 
bem.) 

O Sr. José :M:arianno, obtendo s. 
pa.lfl. vra pela ordem, diz que não quer mostrar
se Je•conhecido á benevolencia com que o. Sl'. 
presidente ~colheu o humilrle p~dido, qM fez 
hontem; mas, achando-se collocado o pro jacto, 
que trata da revogaç·ão da lei orçamentaria de 
J:>erna.m.l>uco, no fim da primeira parte da 01'• 

dem do diA, de modo a não, poder ser submet
tido à discussão, e reconhecendo-se que é ut·
gentissimo trata.~ desta questii.o e reaolvel-a, 
pede ao Sr. presidente. que consulte a casa. si 
consente na. inversão da primeira parte da. or· 
demdo dia, sem p.rejúizo da. segtutda, para en
tra~ immediatamente em discussão o projecto 
n. 216 A.·. 

O Sr. Matta Machado pediu a 
pa.la.vra. para offerecer uma emenda ao requeri
mento apresentado pelo nobre deputado por 
Pernambuco. 

Ha na i• part~ da ordem do dia tus proje
ctos, que não devem soffrer discusslW : ~tm 
sobre creàito para pagamento· de exercícios 
findos, outro robre matricula. de estudantes e 
outro sobre ma trizes de S. Paulo. Rcq uor 
pois, que a inversão não prejndiqu~ _estes pro
jactas. 

O Sr. Marti.nl. Francisco Fi
lho não se oppõe ó.bsolutamente ao requeri
mento apresentado pelo nobre deputado por 
Pe1·nambuco. Si a casa en.tGnder que a inv3r
são proposta por S. Ex. devo ser aceita, estar a 
prompto a. approval-a. Mas chama attenção da 
camara para ull!S cireumstancia. 

A commissão tem emendas importan tissimas 
a apresentar 11-6 projecto n. iô A, emendas 
concernentes a innumeras leis provinciaea at
tentatorias do a.cto addlcionaL Parece-lhes 
portanto, que seria mais conveniente que " 
discussão fosse interreirada amanhã, qu:J.ndo a. 
commissão acabasse de P''&parar essa.s emen-
hs. · · 

AwuNs Srs. DEPUThooa:-Na i~ diacuasiio 
não se apresentam emendas. · 

o Sr. :Marti:DJ. J:o' rancisco ob
serva que està. na ordem do di& o projecto reJa.. 
tivo ao coi::nmercio inter .. provincial de escravos. 
E' conveniente a votação deste projecto, que 
ja tem sido sufficientem.ente discutido eru fa 
discussa:o. 

O Sa. PRllsro:<.o:T" declan que vai se officiar 
ao Sr. ministro do irnperio para saber dia, hora 
e logar em que Sua Mag-esta.de o r · 'i:'erador 
digna-se receb~r a deputaçâo dests. co.mara qae 
-vo.i )lOOir a<> mesmo Augusto Senhor de•ignação 
do dia do encerramento da presente sessão. 

Pretendendo propor o encerraroento, pede, 
por conseguinte. na qualidade de ~eade~ da 
ma.ioria, encarregado de dirigir os trabalhos 
da ca.mara. ·ou. que pelo menos tem ·autoridade 
que lhe foi conferido. para resolver robre a col· 
loeal)ão dos projectos na ordem do diA, a ma.· 
nutenção deste projecto no logar em que se O Sll.. PRl!BlDE>ITE norueia para a deputação 

os Srs. Prado Pimentel, Montandon, ·ndefonso 
de .'\.ranjo, Fernandes de Oliveira, Anto.nio. 
Pinto, Almeida Nogueira, Rego B&rro•; Olympio 

acha. · 
Posto . a votos o requerimento do Sr. Jo~é 

Marianno, é rejeitaoio. 
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Entra crn P discussão o projceto n. 223, 
rela.tivo á matricula; no i• anno da faculdade de 
direito, do estudante Antonio Justiniano das 
Chagas Junior. 

O 81·. Carvalho Rezende (pela 
ordem) r~qner e a carnara consente 'lU O o ~ro-
jecto tenh~ uma só discussão. · 

O S:l'·. Ma.tta :il-"fa.chaclo offereeo a 
aegni11te emenda, que é. apoiada e entt·~ em 
discussão com o pr.ojecto : 

" rgual. f"vor aa .estudante Josephino Fel"
nanies da Silya, que se acha nas 'lll"Smas 
condições, pm~ que seja admíttido á matricula 
em qualquer das· facu1dlides . ae ' direiw i!o 
Imperi~. · 

Sala das sessões, 13 de Setembro lia 1882.-
Mattr< Machado.» · 

Não havendo quem pedisse a palavra. o encel·~ 
rada a discussão, o, posto a votos, ê appronJo 
o proje~lo e a .Gmenda. O pl'Oj'3cta assim emen
dado e approvado é rernet.tido ;i commi..sã:o de 
redacção. 

3• discussão do projec to n. 188.:_ct·~to ao 
ministerio do imperio. · . 

O !i'lJ;". Ma.t.ta Ma.oha.do affel'cce 
CQrno emenda .. o seguinte projecta, ciu~. apciado, 
tam bem entra em discu>são! · 

N. 136.-1882 

2• SES3:Í.O 

P.rojccto 

A commissiro de orçamento examinou a ·pro
I'Osta do governo, abrindo ao ministerio da 
"'gric ulturA, comlllercio e ob1·aE; l)ublicas um 
credito exl:raordinario de 367':981$716, para 
ser applícado â reparação do3 estragos causn
do.• á fer1·~vb D. PoJro II, p~la:s chuvas tOl·
ronciaea ·aos mczes ·de Fcveroiro e 1brço d() 
cor•·ente anno ,e jul<iando jllStificado o pelido de 
c:redito, attenta a. notoricda<le do~ estragos que 
D.ess:> estrnda cauSa-ram :-.s chuv,\s nos referiaos. 
rnezes, "é d~ parecer 'a: commissão que· n pro
poat .. Reja conver.lid" "" seguinte projecto de 
lei , ' •· . ' ' , 

· A~1·escente~se. noÍoga~ compete~ te.: 

A ·a.ssembléa g<·r~l decreta : 

Á, r L i. •, (Como· na. ·pr<I~Osla.) 
lht: 2.•· (Como n~- proposta.) .. · 
A1·t. 3. • (Como u:\ p1·oposta. )" 

, Sa.ts' d~:s.commissões e.m29·d9 Ma}ode :LS$2. 
-Be;;erra Ca~alcanti. -Lourenço . rlo Albu
qt<e>·q~e. ,- RodrigHes · Jcmior>-A»tonio .de 
Sigueira.-De:;erra de Jlcne::;es.-.F.. Socb-,e, 

. Não h·~vendo quc>n pedisso ~ p~l&v~~ c c~~ 
eerrada .: discuss1i6. Posto a. votos, é ap~rovado 
o projecto com C. emend~. . . 

O . projecto assim cr.o.end:lllo · ·e "P?•ol"auo ·é 
remettido ·a. comrnissão de. redacçilo·. ·. · · . 

!?~ discussão cio" projecto il. •. :149, l'elativo· i 
santa· casa de misericordi~ de S. João dn B!l.rrn. 
. .. V." IV. -'-60 

São li:la~, apoiad~s e entram em discussão 
com o projecto ~os .eeguintes emendas : 

Oft'erJce~os oámo emenda ,o s~g-dinte 
Projeeto 

N. i85.:- 1882 

2• SF.S5ÀO 

A a.ssemblóa ger~l resolve : 
Art. 1. • Fica autoritada a. mesa administrn

tiva. da caga. ·de. misericordia de S. Paulo a 
eleva! o respectivo capita.l a 2.500:00$ em ben1 
de ra1z, · · · 

A!t. 2. 0 Revoga.m-~e as disposições ·em con· 
trar1o." · · · 

Sala <las ses•õos em 27 do Juiho de 1882.
Almeida Nogr<dra.- Uthôa Cintra.- So""" 
Q~târoz Filh~. -Lat<-riudo de Bl"itn. · · · 

.O 8~·. :Mal.·ti:m. Francisco offa. 
rccc como emenda o seguinte 

Projecto 

N.142:- 1882 

2> snss:to 

A' commissão de orçamento ·fui presente a 
rep1:esentnção da me.so administrativa da irman
dade da mi•ericordia. d;~. cidade de .. Santos, pro
v;ncia de S. Pa~9,-pedindo augmento da taxa 
marítima .est~beLcida pelo alvará !1' 3 de Fe
ver~iro a·e 18i0, em favo'"· da :m!se~ÍCf>rdi,.; e 
ca~aider:1.ndo de: toda. a i:u.stiçn: a reçlamaQ~o. 
pma q uc não podeJD subsrst1~ essas taxas mar
cadas ha 70 annos, não só attendendo .à. alta 
dos preços do3 m.edicamentos e ~os generos 
necessnrios :i ma.nutenção dos bospitaes e. t1·a· 
tamento g-•·ntnito rlos marinheiros enfermos 
como. á depreciaç~o .. da nosss. moeda, s. "conta; 
de iR33, ó de pMecer que seja adopte.do o se-
guinte pt•oj~cto : . 

A assembléa geral resolve : 

Artigo unico• Ficam cle;·ados ao trosdubro os 
emolumentos que, na. fórm9. do. alvarà da 3 ~o 
Fev6reiro de 1810, pa11am os embarcações, o 
com dhtino especial is misericordias; tevoga
doa as disposições em contrario. 

Sala das · comrnissões, 2 de Junho de 1882. 
-Antonio do Siqtiaira.-A. ·A.·àe Souza.Car-
1!alhoc -· Rodrigues Junior·. - Bezerra. <le 
Uenezes.-F. Sodr-é. -R. Peixoto. 

Igual conee"ssio e feita ao. "Ji.ospital de cari
d•da. da villa d" Cape! la, na. provincia da. S~r
gi_pe, para. que .Fossa :ldquirh··ben.s da raiz até 
á. lmpo~tauc1a de 100:000$000.,-S. R.-'"J •. L. 
CQelho .e Ca>ltpos .. 

E '((lenda ae JJ,TOjeóto n. 149 de 1882 

Fica a casa de caridade da Pa.rahyb~ do Sul 
nntori?.ada a adquirir e possuir b'ns de raiz ate 
n Yálor· de 400: 000$; dispeRsadas as. leis de 
aroortizn.ção. · 

." PaÇo da cámira. dos deputados em 13 de Se
tembro de 1882.-L. Ratis!iona. 
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NA:o havando quem pedisse a -pal:wra, é en- O governo concedeu urna. eatrad:!. do ferro 
cerrada a discussão, e, postos a votos o projeclo para Angra dos Reis, partindo da eórte e m~~r
e as emendas, são approvadoa para · passar á g3ando a. costa atli ao porto daquelle muni-
3• discussão. · cipio. Esta empreza que já tinha capitaes pre-

.0 Sr. A.If"redo Chaves '~•la or- par~dos Dl!. Europa. não tam · ido por .dhnte, por 
""' que m~is tarde o governo chamou coneurrtneia. 

tkm) requer e a camara ·coDsenLe a dispensa par~ 0 estabelecimento de uma _linha de bonds. 
de interaticio pa.ra que o projecto entre imme- d3.9ui para. a Copaca.bana. entrando peln zona. 
diata.nnnte em 3• diacussiio . pnvilogi.ada. da llleam~~ empreza. &t.e foi o 

N!o )\&vendo quem pedi.,se a. palavra., é· cn- motivJ para qtl8 se l ovan tassem duvidas e rs
cer rado o debue, e, posto a votos, é approva.do elama«>es da parte dos conceasionariOõ, duvidas 
o projecto, bem como os emendas. e reclamações , segundo pensa, que ainda.· não 

· O projecto assim emendado e a.pprova<io é ·foram resolvidas pelo governo imperial. 
remetlido á com:DJ.i.ssão de redlCÇ~o. E' questão pendente e a emprezs. ainda tem 

1• discussão do projecto· n. 127, relativo ao -todos os seus direitos em pà. . 
prolongamento da e•trada de ferro Mogya.n~ · Sendo a>sim, não póde tomar uma re110lnção 

Ningaem pedindo " !!ILI:l.vra, é encerrado 0 quanto ao voto que tem a da.r nesta questão •em 
debate e o projecto approva.do para passar ã 2• ser inform.,do : prir100, si aquelh cmpreza de 
discussão· · que fa.Uon e de que é concessionario o Sr. Mol'-

0 Sr. Moreira de:Sar1•os (pela sing e parece q!!e onlros, ainda està vigorante, · 
ordem) requer, e a 01\mara. consente, dispensa e secundo:_si esta emprezl'agora. em diScussão 
de inter&ticio para que o projecto entre 1m~ prejncjica ou n~o a.quella de que tratou. 
media lamente em 2• discussão. lnto.itivam&nta lhe p 1rece que não podem •e r 

Entra. o projecto em 2• discussão. E' apoiada indifl'erentes umo. 'á outra, visto ·que procuram 
e en tra em disc~s!Q a seguinte ambas _o mesmo ponto. · 

EmendO. O SR. ALMEIDA Noool!!l!U :-AnUiam-ee re~-
eiproeamente. · 

No ~rt. i• om vaz de-6.000:000$,digt>.· oe- o sa.- BJCZERIU. DE ME:s:EzEB está pergun-
7 . 000:000$, ficando a companhia obrigada a ta.ndo para que 0 esclareçam; EoUó persn&dido 
construir um ramal para os poços de Cald:~.a.- de que 0 porto do Angra dos lt~i• nllo aerá tilo 
S . R.-Moreira de Barro$ . · abundante de produetos gue dêmpara su~tent•t r 

Nio bM·endo quem pedisse_ "' pa.l~vra, é en- duas linhas ferreas com de>tino ao ponto prin· 
cerrado o deba te, e, posto a votos, 8 approvado ·. cipa.l, que é a córte. Ora, si i sto lho parece in
•m todos os seus arügos, bem como a emen1a. tni tivo, salvo asclarecimentos melhores que po:r 

O projecto,assim_ emendado,ê approvado para. saro er dados, ou pela illustre commiS3io ou 
pasa tr & 3• discussão e r emettido á commisslo pelo governo, julga qu.e resolver-ae a respeito 
t e redac~o · · · deste ponto capital é estabele: er um9 lula entre 

i • discui!São do projecto n. 200, relativo á. emprezas; 0 ~< camára que tanto preciaa de 
pretençg;o do 1• tenen te da. armada Aprigio dos eotr!lda• de f,.·ro, v ai por este modo fs.% er com 
Sa•to.9 R ocha. que ou nãa se estabeleQl nenhuma para Angra 

N&o havendg quem pedisse a pala.vr& é en- dos Reis, ou ae esta.bele~a.m duas para s e gucr
cerrado o debate. e approvado o projecto pua. rear~m em vez de 18r1·irem, nlo iÓ aos iute
pasear á 2• discllssio. rasS<Js d&queUea quo empénhnm os aeu capi

i • discuSsão do p1:0jeeto n, 2l9, sobre ca- taes nestas empreZiili, como tambem ao prm• 
lrad" de ferro do Cr uzeiro a A.ngr& doa Reis· cipio geral de emprezna, que afinal de oontaa 

O · Sr. Bezerl,"a de Meneze• hão de arruinar-51 si nlo houver cuidado nas 
pediu ,. palavra mais para ter esclarecimentos ·concessões . Por demais se tem ra.ei!itado nos tas 
cobra· e ato projeeto do que po.ra. per esta vez im- eone~ssõea. 
pllgnal-o . · Poderia _cita• innnmeros G:~Cemplos de estra 

A ate~, porém, de expôr as duvidas qu' Lema das de ferro concedidas ne11te paiz, concorrendo 
respeito e aobre as quaes ped~ eaclarecimento ' · sem naceaeidade com outra6 já e•t&bele

. precisa d izer ao Sr. preaidente que, em relaç.to cid.,. 
a eàtra4" !!e _ferro nest.e pai• e pri.ncip!Llmeote lst_o e uma falta gramsirn& da parte, da 
aa.rante esta sessão do corpo legislativo, a ca- a.dministração, falta que ha de trazer· necessa
ma.ra tem andado sem ot-dem nem re~ula.ridade, riamente r esultados fanestos para. o pau ; por 
yaÍ clÍlcedendo estradas do ferro. sem atten~!Lo que, precisando nós de acreditar o systema d ' 
abso~utamonte alg uma a um •y•tema qu& é in- viayão ferrca por iniciativa parliculnr, compre
f:illivelmente necessario e que ha de ser por hende-se· perfeitamente que a desmoralisa.ção 
força. estabelecidD no paiz relativamente a est e deste syste!Wl serâ a. consequeneia de eonces" 
gl!nero de via.çio. No caso vertente nio póde aões feitas sem estudo, não aómente do proveito 
a.inu formalar mnj11Úo; ma.s é para que tenha que póde l.Ír.l.l' a localidade poc onde esb.bel.ece 
base sufficiente ·para formulai-a qa.e tomou ,. o traçado. de uma linha ferrea como o principio 
-pala.ra, e pede por ioteTJnedio do Sr. prellidente geral da viação f'errea.. Este cuidado nio tem 
mforiD.Ações ao nobre miD.is\ro da agricult11ra havido, jã o disse urna vez. . 
aoore outra empreta concedida para o mesmo Desde que um ou dons indivíduos, mais 012 
ponto e qne lhe parece por isso que deva .. ~er mano• rBhcionAdos na. nossa sociedade,a.prcsen
.p~cj'ndiceda por est• , solvo melhores expli- tam uma petição para obterem umaeonceasão 
eações. de via ~l'rea, s em ma.is exame, sem mais 
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estudo, vão-se se fazendo as concessões. Umas 
destroem as outras ; e atina! de contas bavemos 
de chegar aqui r.o mesmo resaltado a que 
ch~garam O> ll:stado• Unidos, e pelao mesmas 
razões, pelas mesmas causas. 

Alli se crea~am tantas emprer.as de estradas 
do ferro comtituindo deus syatcmns, um para 
o norte e outro pa~a o sul, gue a.final de contas 
o Estado se viu na neceasid8.de de encampar a 
maior parte detla.s; e alg-uma;; viram-se tamberu. 
forçadas a ligarem-se entre si, por que em 
8llmma os trilhos corriam parallelos nas mesma 
zo~~M, e os productos eram insufficientes para o 
~ostento de mais de uma linha. Vamos cami
nhando para esta desordem, si já n~o temos 
clemai;; caminhado para ella. 

E' preciso emqua.nto é tempo, e o ora.dor não 
cessará de clama.r deota tribuna., certo de que 
es tll. presta.ndo um serviço relevante ao ae<l paiz, 
é preciso ter maia cuidado com este ramo de 
serviço publico, porque ella ó importa.nte, é 
a chave ds todo o noS8() progresso material. 

As eznprezaa devem limitar-se e. zon:>os eape
ciaes, de motlo a não se prejudicarem uma às 
outras; e quem garante eata regularida.de é o 
poder que concede. 

Para poder. garantir-se esta. regularida.de, é 
necessario que se façam estudos atur:lodos, es
~udos ouffieicnt()S pa.ra que se tenh<> o. certeza 
e que uma concessão que se faz hoje não vi 
prejudicar uma o a mais concessõés j!i. feitas. 

Nós temos aqui me•mo nas b~r bas do governo, 
permitta-lhe a. camara esta o•preosão, uma 
provn ~ pouc:> cu;dado com que ae fazem as 
concessões na nossa terra, relativamente a Gll',

pre~as em geral ; e especialmente a. estradas 
do ferro. . 

Nós temos uma ampreza COil.ititui.:l,. eom wda 
a garantia do governo, como é a companhia de 
bonds de S. Christoyão-que se estabeleceu em 
tempos em que aàlo havia idéaa a respeito deste 
oyo~ema par~icular do viação par~> "" cido.ces, 
quando ninguem cogi L&va de semelhln~e es
peculação-que teve de luta.~ pgr isso eom 
1nnumeras difficulda.des ptiri realizar i9to que 
ú hoje reconhecido como um gr~nde beneficio 
p~ra o. nossa capital. 

Desde, poróm, qae vencendo todas :ts difficul
dadas de quem itücia um systema novo no p:tiz, 
& companhia de S. Christovi!o chegou a. Le>' 
lucros· va.nta.josos, appa.reeeu, como é uatural 
em todoa os paizes do· mundo, a cubiça dos par
ticulares, e Loda a gente qui~ ter nesta c idade 
uma linha de bonds.. E a despeito dos direitos 
g .. rantidoo ftO legitimo e vordoociro privilegio 
da companhia de S. Christovão, :o governo não 
teve força $Ufficiente para cont~r a onda., e fez 
tantas concessões., que a com~anhia de S. Chria
Lcivilo, apezar do seu direito inconcu•so e incon
t;otavel, não tem hoje força para conter a con
currencia. 

O resultado é qne esb. companhia. definha. 
E n1o é somente a ruina daquellea que empe
nho.ram os se.., capitaea n a ernpreza ; é prin
cipalmente o deaeredito ~o principio gerat de 
em_pre:r.as, de que et1te pa1z tanto aroce, o que 
resul ta deet.a facto, 

·A companhia dG S. Christ;ov~o te!" uma re
clamaçlo ·pendente, e te_m d1re1toa mcoa~sta-

veis que o governo lhe não póde nesar; entre
tanto ~!la é ferida injustameute, e com e113 
ferido o p~iz nas suas idéaa de progresoo. 
. A companhia de S. Chrhtovão não pôde 

achar jnstlça para a slla caus~ , que é ba~ead~ 
em direito indefllctivel. · 

O or...dor não trilo< isto li discussão p~ra de
fen:ie: interesses do uma empt"eza po.rticnla.r ; 
mas para mostr~~or como nós aadamos em rela
ção a este system&. de viação publica, com o 
qual é preciso acabar. 

Reserva-se pa ro• maiores · desenvol virnenlo6 
na 2~ discu&Sao do projecto. _ 

Não tencionava ía.lli.r hoje a e•t1 respeito, 
Jicm sabia que o project.o e•tava em ordem do 
dia. . •. 

Tencionava discutir esta materia. largamen te 
e pela soguuda vez, quanào entrasse om dis
cussão o credito relativo aos rep&ros dos estra.
goo feitos pelas chuvas na estrada de ferro 
D. Pedro ll. 

Desejava nessa occa.sião expõr ao paiz, com 
a vardo.de e sin~eridade de que se preu, o rnolo 
p ;r que Ull1t> das prio·eip:.es fontes de ronda do 
Estado é administrada, modo o maÚ! ca!ami
lo6o o t riate quo póde ha.ver par-1 este paiz. 

Infelizmente appa1·eceu uma ernend~ ao pro
j ecto e foi l ida de moio que o'orador não O<lYÍ<l. 

Não pôde tom~r part e na discuosão ; o projec to 
já pa~aou e não lhe ~abe mas fallar a respeito, 
por que é materia vencida. Ficou assim tolhido 
de desenvolver a;;idéa• que tinha, e que entan
M 'lu• oiio pronitoaas P'"' o pai.z, rel:l tiva
mente 4 viação ferrea. 

Por Isso aproveitou o ensejo de discollir eota. 
q?estão, que appareceu por incidente nesta 
d!sCu&olio. 

Mas visto que tecn de P"6S'" a 2~ diae u.asão, 
reserv"-se para um.a analyse completa daquillo 
que temos fei to e pretesdeiiiOII em re!açao a 
este importante a.os11mpt.o do aerviço publico, 
limibndo-•e n dirigir "" Sr. preaidento d:l ca
mnro a.lguma& porganta~ para esclarecer a su:L 
opinião. 

S. Ex. se dignara infor=r-lb.e, si com e•to 
[WOjcoto eot:l. ou n[O c:t luca a concoss[O Mor
sin:r ; ~i e •ta estra.da prejudica ou uA:o OBSI\ 
conc~uão, !'Orqur:, si a. concessão Mot•Hin;< não 
~stli c:~duct\, 81 a estrada de quo u·nta Clllo 
proje\,:t.o C uma. t:oncurrcnciu., decl;lt:t (lUO n:io 
pód.1 vnl<\1· por elle. 

. 0 Sa. ALIIIJiiDA NOGU.EI!l.\ :-Não pôde haver 
concurrencia. 

O SI\. BJ:U:I\1\A Dll: MBNEZll'" di• q lle talve• 
possa mostrar ao nobre deputado que l,la ; wao 
não eniraró. no exame desta ponto ; limita-se a 
pedir esclareeimentcs pata poder votar. N.!o 
póde n~dn alfirmar 011 contestar , ~ mas depoi• 
das informações que pede para .firmar uma con 
vicção, poder:i e~plnnar stao idé:u, nlio. •ó 
particularmeu~e sobre este facto, como sobre O. 
generalidade do systema de 'iação.ferrco. - tal 

·como ae aoha e vai sendo estabelecido n:> pai%. 

O Sr. Alln:eida Nogueira : 
Lamento, Sr. presidente, que. á medida. que se 
concede diariamente garanth. de juros " em
preZltll desta natureza, encontre trope<:~e logo 
na primein di:icuss~ um ·pedido eomo. ~ete ,.tão 
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.justo, de tã .. o incantestavPJ utiÜd:u!e, e que ne-~ ·transita&o por ell;t; ~i~dos. da.;Ôrt!l, .ou sahira.-o 
nh.um onus acarratl!cpara o Estado! Entretanto, de outras proccd~nc1as e J=l~ podem oer 
como a inlpugna~o apresentada pelo nobre de-~ tr!l.nsportado~ por. aquella. estr,tda. · . 
putado que me precedeu não ~.segundo ·dec!a1'~ Ao contrario, si se. trata dJ axpodação, como 
S. Ex., o resultado d~ u11>juizo definitivo, pois j. :J. entrada do Cr11zeiro vai tc1•minar em Angr<>, 
o nobre deputado pe~e apenas informa.ções,. es- '[ não poderão o> generos p~r ella. transportados. 
pero que essa oppo;1~.cessará logo que S. Bx. ,.com destino· i córte, .senão concorre•· para o 
fór Bsclarecido ~ coroprehender,que nâ•) .\iim augmento da relida. da estrada elo littora.l, ·que 
fund:unenta, as objocçõ.es que a.pre•e11tou. em teria de tcansportal-os ta.mbem. 
fórma deeonsulta. . . Nnnea., portnnta, .o tr11fego .de· uma de•tas 

· O Sa. BEZEIU\K '!li'! :lrbNzzxs : -'- Não ' aprc- ~strs.das poder :i prej adies r oa .int~rasses dá ou
sente'.· objecç~e.'!, pedi escbrecimentos'. . tra. Ao conlrario, os g çneros transportados pela 

estrada do Cruzeiro· podem dar rendimento á. 
O .·sa. Aur,;:rD.~ NCG'uE!RA.:- Pondéou o estrada de An~a :i cóL·te, e vice-ver•a. 

nobre deputado ·que ·er::L ·conveniente · Gxami- Percebe· 0 nobre deputado~ 
. nar si a concessão de que trata o projecto 1 óde 

ou não' ferir interesses de outra via. ferrea. j ~ 
conpedida, e, além. diSso, si é rStcional o trnç:ulo 
ProJectado. Tanto, uma cmno outra. questão. en
contram cabal resposta na simples inspecção 
da carta. geogeaphica. ~ . 

Como, Sr. presidente, pódecs<i comprchcnder 
que exista ~ntagonismo entre duas esiradas, 
uma das quaes parte da esta.ção da <i.tL·ada D. 
Pedro ll pa.r!!. Angra dos Reis e a outra, .em 
constr11cçíio, de Angra pa;a o Rio de Janeiro?. 
Como póde 1llllll prejndiea1· a outra! Ao contra-
· do, é obvio qua, si uma esteada influe sobre a 
outra, nã.o póde ser senão como auxiliar ... A di· 
rectriz de. ambas é differente. 

. A estrada do. Cruzeiro· parte da est~çâo deste 
nomll,.llm contlnua.çã.o da estnda doRio Verde, 
proeurando o porto de Angra., o a concessão. a • 
que se refere o nobre deputado parte de Angra· 
e ·.vem ao Rio de Janeiro. Tolos os productos. 
transportados pGlt> estrado. do Cruzoiro · pódem 
influir· beneficamente sobre a eslra<la de Angra 
para a CÕl'te, pois por esta pódem soL' tambem 
tra.naportad~; assim como os prodttclos impot·
ta.JOil do R10 <lo Ja.nei,·o pela: estl'ad"- que vai 
terminar emAngr" pódem ser levados à ostaçi!:o 
do Cl'uzeiro pelo. via.-ferrea projcctada. 

O Sa. B:&zEruu. DE MENEZEs:-Utnu ·pcL'
gunla : a estação do Cruzeiro fica incunt~ida 
sómente de levar·~ Si pórte levar c t1·azer hit 
cóncurrencia com a. outra. concessão . . 

O Sn. ALMEIDA Noc;u:rmJ.,t : -Pócle lovat· e· 
trazer pal'l!. pontos di.lferentes. · 

V. E::.:. nã.o viu o· mappa geographico ; não 
seria possivel que insistisse em :sua ubjecção ! 
(Apartes.) · · · · 

.A eslrada do Angr~t :\. côrte ponerã. trazer 
generos p9.r.a es_lA pta<;a ; a. do Crnz11iro., tiU.nca, 
pois que o Cruzeiro é. mais dist2.nte da cch·te 
que o por to de ·Angra''; não é possivel, poi~, que 
transporte generos de An'gra.-para !\ córte,_ ern 

·C<lncurrenc)a com a do littoral. ~ 
.Ambas as estradas pódem-•e ·coneiderar L'eci

procamelite com o· prolongamento · nmn· da ou· 
tra (apoiados); não pódem·ser senão ·auxiliares 
um~ da. outra, porque os productos conduúdos 
pelaes~rada da.·córte a Angra plldllm s~r trans-· 
portados .pe).a, e~tJ.·ada. do Cruzeiro. . 

O facto deilma ouoU:trn'pod ·r·frans'portar IN· 
neros não· constitae. antagonismo,. porque os 
pl'Oduetos que a estrada do ·Cruzeiro .tivm' de 
~ransporta.r, sendo de i.mp~rtação,não fa.z~;n falt~ 
a astrada d~ Angra ao Rw, porque ou J"- ter~o 

O Sn. BEzERRA DE MENEZES :-Não; sQnhor. 

O Sa. ALMEIDA N<xn:Em"t :-Oh.! 

0 S~. BE2ERRA. DE ii-1EN~1.ES :-A estradu. do 
Cruzeiro póde levaL' c trazer cargas da co1;te a 
Angra e de Augrn â. córte. 

0 Sa. ALllEÜlA NOGUEUU :-E' um engano 
manifes!o,-e·ilte do apãrte do nobre deputndo 
ni!ld~· ínfiro··<pte-'não·la.nçou ·os olhos para o 
m~ppa geog<aphico, l>orque, ã simples inspec
ção do maJ>ila; dissipária aaua ·duvida.. Seria 
preciso admittir a possibilidade de faze~ a e..:
port.a.Ção . de Angra. para a cõrte por meio da 
estrada do Cruzeiro e ·aindll.' a importação du 
côele p~tt•a Angra pelil ínesmo meio : são do"·" 
absurdos; seril1 necessal'io deixa.r a linha :recta 
e ·curta por outra em condições diyersas. 
(,1partes.) 
· A estrada do Crnzeiro parte d e um pónto da. 

D. Pedro I! e dirige-se ao ~o1'to de Angra. 
Não ó possível que de Angt·a sa fa~~ a ex~ 

por~<~ção pelo Cruzeiro pars vir para a côrtc. 
O Cruz eira i\ca â maior tlistancia da curte do 
qye Angra dos Reis. 

Calcular si vale transportar por mar os pt'O
ductos ou pela estrad• de Angra á cõrto ó cou
sidera~l\o de outra ordem, m>ts a estrada do CJ•n· 
zeiro poderá sóm~nte transportar Oij produc toB 
quo forem par<LL' (\ Angra. Nno ha :mll•g-o
nismo. 

O Sa. J. PE:SlDO :-Pt•ejudic:t :\ cstmd:~ du 
ferro D. Pedro Il. 

O • Stt. At~!ErnA NOGDKIRA :-0 ·aparte do 
nobre deputado por Minas tem niais valor. A 
estrada do· Crur.ej.ro 'poderã • prejudicar· a D. 
Pedro II; mas, concebida como se acb.a; isto não 
se âarã, pois que li. empreza>da. es~rada do Cru
neiro compromette-:se a transpnrtar os· Jien1!ros 
de•ta. estação seni ns tanto.gene da tab~lh dit!'P.· 
rencíal. · 

Foi um o. .o:..iS"cheio. d-.i: nobl'e commis~ão d.e~la 
camara, a .qual teve_pQr :fi01, acautelar os iht~-. 
resses da estrad& da ferro D. Pedra 11. ·Fica 
tambem obrigada a cmpra>.a a não tornar ge · 
neros na zona da es~·ada M ferro D. Pedro II. 
Consegninte~ente é ~aees.~at·!o que seja. _mui~ 

tissimo contilderavel a diffel'enç:J. no p].'eço do 
transporte, par• que os· prodoctores.pretir;a;m 
exportai' os generos pela. estrada. .~e fdrro do 
C~uze:iro, <lesrrezando as vanto.ge11• a~ .ta.bell:t 
dífferencia.l. da. cstr:.da d0 ferro D. Pedro 11. 
(Apiliadns.) 
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Admittida. est<' hypothese, nãG póde tor al· 
ca.:~ce no animo do legislador :J. circutnsiaiicia 
de que a estrada de ferro D. Pedro !1 possa vil• 
a perder alg-um~ cousa, porque em tr .. co. desse 
pequeno prej uizo haver i>. a consid.er~vol vanta
gem publica da. di!forença. do tJ•ansporte. (Apoia-
dos.) . . 

Assim, poist espero· qutii, conv~nientem~ri..te 
esclarecido. o nobre detJutado não continuar:i a 
levantar objecções a esta proj ecto, t~nto rn:>ts 
quanto, si, a e•tra<la de feno D Pe.lr<J U yies•e 
a perder ·alguma cous~, não seria. senão uma 
compensação justíssima ao muito que pel'dcram 
as localid~des do Httoral em conseqnencia da 
constrU"cção dess:J. estrada de ferro.· · 

Por hso, entendo que é de to:l\l. a. conveni
encia. publica. a convci·s>Io deste projecto em lei 
espero que o nobre ~eputado, :>.ssirn esclare
cido, não continuará a impugnai-<>; o que a 
camara dos Srs. dep11tados fllt'á a este projecto 
a justiça de que elle é ct•edor. (Ap<>iaclos.) 

o SR. F!:R.R.EIRA VrANNA :-Muito.bem. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer· 
rado ·a· debate e posto a vot.os o projecto é ap -
provado para passar á 2• di seus sã?, 
. . o SR. ALM:E,InA NoGu:EillA pe<le e a cantara 
consente dispensa de interstício para que 
este projecto entre immediatamente em 2• dis-
cussão. · 

A diecuesão fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDElo! DO DlA 

Continuação da 3• discu~al'io do ot·çamenLo 
da receito. gero.l. do imperio. 

S!lo lidos, apoi:~dos e entnm conjanctamente 
em <liscuasiio c.om o proiecto o" .seguintes 

Add i ti1lo 110 Ol'çam~n to da receita 

Para ae1· inaot•id~ na parte 'l"a maia con
vonh&, do or~axnento da t·eceita : 

J:t,iaa o governo autorh.a.Jo a gara.ut it· u j ur(J 
de 6 •lo ao anno, ata a q11antia de 3.500:000$, 
ã companhia que se organizar para melhora
mento ® porto. de S. Jeito da. B~rra, na vro
vinch do 'Rio de Janeiro·, segundo as indica
ções do ongonhciro Sir John Ha.vkob"w, . po
dendo,. pa.ra. oecorrer a esta despezat crear ns 
taxas seguintes : 

Por tonelada do carga dos navios do 
.vela ....................... : .. .. • 1$000 

,Idem, idem de vnpo;·es •..• :.... • . . . . . i$000 
ldem sobre o valor'da imporla~ão .. ,.. 2 •/o 
Idem, i~em, da exportaÇão, ........... :f./2 •lo 

§ 1~• No caso que o. governo prefir·a não 
garan.tir juros p·>ra a. realitação das obr!la da
quelle porto, pod<rá. . autorizar á companhia 
que ~ara oate fim. se organizar, n perceber ao 

• rnêertda.s taxas pot• espaço não excedente a 40 
annos, reguhndo para. os casos :não a~pecifi
c&.dos nesta. au.\ori~a~iio, o que d\spõo a lei 
n. 1745 de 13 de Outubro ,dG 1869.. . · · 

§ 2. • As taxas a que se refera o§ 1•, serão 
cobr!!.da~ sómente das embarca~õe~ e merca-

darias quo transitar~m pelo porl;o já mencio
nado, e depois do cuucluiJao toda• as obr ... 

SaJ.;;. das sessões, 12 de Setembro de i882.
RoclTi9ues Peixoto. 

Emenda addilfva 

Al't. Os navios estrangeiros e!llpregadcs na 
na\'cgação de cabota.getn no.s port.os <lo Imperio 
pagarão o il)lposto de· 1$()00, tonelada rue,rica 
no porto de <IGBcaríl"a. 

§. Os generos altmenticios e olljectQs navac~ 
de consumo designados ordinariamente por-ao
bres:>lentes -serão sujeitos " Mspacho para 
pagameilto dou dircif.os aduaneiros conformo áS 

tarifas vige.ntes. ~ 
§ .. Cada marinheiro estrangeiro ·ao serviço 

<le navio estrangeiro de cabota~em 110 lmpet·io 
aerà sujeito ao .. imposto de 4.)000 por viagem. 

§. Os marin,heiros . naeionaes . empregados 
em n:1.vios egtrangeiros e os marinhei:·os es
tra!lgeü·o!l em navios na.eionaes ficam isentos 
do imposlo. · 

§. Os navio• b:•aziloiros que se empr,ga
rem em navegação de longo cul'OO neam isentos 
do imposto de ancoragem no i • a!lno. 

S•la das sessões ém 1:3 de Setem.h!-o de.1882.
Fe1icio rlos Santos.-JostJ .Marianno. 

AdrWiuo ao orçame"to da receita 

Art. Ficam isentos· dos direitos de im-
portação os materiaos neeessarios p1ra as obras 
ao abastecimento d'agua á. cidade de Cuya.M, 
capital da província de Mato Grosso, compre
hend •ndo este favor ós materiae~ jà importados 
para as dit1s obras, a.ímport:l.ncia. de cujos di
reitos será restituída~ 

Sala das selsões, :!3 de Setembro de 1882.-
A. Gon,ai·~es de Car1)alho.- Augusto F!eurv. 

Additi1Jo 

At· t. Fie<' o govérno autorizado :\ res
cindir o contr<lto de .>~rrenda.mento das fa~c:udas 
nacbnacs do Rio Branco na província do Ama.
zana.s.- S. l\. 

J::m 13 de 8etembro do 181l'~.- .1ttriatÍo 
Piment~l. 

"Additi~os 

Olfere!(o como additiyos os seguintes. pro-
jectos. · ·· 

·:r.3 ·ae Setembro dc~i882 • .,... José Maricmno. 

1882- N. t39 

Pro jacto· 

A assembléa gera.! resolve : 

Art. i. o Dei:u.m de ser considerados de i" 
antranaia os logareR d > offiehea de d98cnrga. 

Art. 2. • Ú>l gllllrdas d11S alfandegaa teria 
aeecas1> '!):<!1!: os lagares do officiaea de deaca.rgA, 
independente de canetm!O. 

Art. 3. o As nomea~es de vigiAa, ond.e os 
ho~,·er, e de guarJiis, serlo feitas pelo inepe-
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etor da alfa.niaga., aobro proposta do guarda
m.dr e. onde nõo o houver, do commandante da 
for~~ dos guardas, cumpridas as e:tigencias do 
art. 32 do decreto n.- 6272. do 2 de Agosto_ de 
i87ô ; as nomeações dos officiaes de descarga 
serão feitas pelo.presidente da provincia, sobre 
proposto. do inspecto1· daalf~ndega, ouvidos prâ
v:iamente· O guarda-mór e O oCOill!Da.lldaO.te dos 
guardlis. . 

Art. 4.• .,u. promoções de vigias para gua.l" 
das e destes para offici<leo de descarga se bac 
searilo _no merecimento, p~ev.decendo & anti
guida.àe só em identidade de circumstancias. 

Art. 5.• Os officiaes de descarga, que .quize· 
rem. ter a.ccesso para ~ entra.ncia, serão .. dmit
tidos a prosta.r os exames de ia em 2• entrancia·. 

Art. ô.• Ficam revogadas as dispoeições em 
contl'3:rio. 

Camat·a dos Srs. deputados em 5 de- Junho de 
f882 . ...:.S. R.- Jose Ma~ianno. 

1882-N. f65 

2• sr:sslo 

A assembléa geral resolve : 

Art. i .. " Fica restabelecido, em todas as suas 
disposições, o capitulo 12, ads. 48? a 4M e 
seus §§ do decreto · n. 2647 d~ 19 de Setembro 
de 1860. 

Art. 2.• Ficam reduzidos de 25 °/o os direitos 
do; gcneros da importa<;ão e de ~O •, o os ~os 
de exportação actualmente perceb1doa, quando 
taes g~meros forem embarcados em n:o.vios cons
trtid~s e propria:inente armados no Imperio. 

Art. 3.o Os comma.nda.ntes, mestres, con
tr~meatres das embnrcações ~~acionaea devem: 
ser brazilciros, bem ·como 011 deus terços, pdo 
meaos, da· tripolnção, 1endo gratuita a ma· 
tricula dos marinheiros nelles empregados. 

Resta.be leço corno ndditivo a Geg-uintc emenda 
apreeentada por mim e por muitos outros Sro. 
deputados. 

13 de Setembro de 1882.-Jose Mariqnno. 

Fica o governo autorizado a. "reduzir as taxas 
pootaes e reformar a repartição geral do• cor
reios do Imperio, reunindo a esta a repartiyiio 
dos t elegr11phos. 

Em 15 de Junho de 1882.- Jose Marianno. 
-Manoel.Carlos .-J. E'ompeu.-Ruy Barbosa. 
-H. Marques.- J. Basson.- Felicio dos Sau-
tos.- João Punido.- Vieira de Andrade.- M. 
Peretti.-Joaquim Tavares.-Thomaz Pompeu. 
-Souza Que1roz Filho.- Passos Miranda.
Ulysses Viann:~. ~- A. Gonçalves ·de Carvalho. 
- Dr. Bomfim Espindola.- Seraphico.-, Ju
vencio Alves.- Generozo Marq11es.- Adriano 
Pimentel.- Rodrigues Lima .-Prisco Para.izo. 
-Al.rn.eida. Oliveira.- Prado Pimentel.- Ba
riio da Estancia.- Barão do Guahy .- Carneiro 
da Cunha.-. Cantão.- CrllZ Gouvêa..- S:i.lus
tiano.- Ribas.- Sinval.- Cesar Za.ma.- C. 
AEonso.- Theophilo.- G. Cruz.- .Ignacio 
Martins.- Leopoldo de Bulhões.- Bezerl'!l.
Soares.-A. Pinto de Mendonça.-Montandon. 
-Leopoldo Cunha.-Dr_. Meton."'"7 Silvi~o 
Brandão.- bela.rdo de Br1to.- Martlm JumoT. 
-Al'ietides pmdola.- A. 1<1eury .- Barão de 
Canindâ.- Augusto Fleury.- Franklin Do
ria.- João Caetano.- Mac-Dowell.- Cutello 
Branco.-R. Peh::oto.- Coelho Campo•. 

Ficam reduzidos de 2 '/o os impostos de e:;;
pol' t,ção de fumos o seus productos. 

Sala das sessõe11, 13 d ~ Setembro de 1882. -
Si!~iano Brandão. - O!ympio Va~!arl<f:o. 

Emenda ao lllrt. 34 

Depois da p&lavra ceder- acreaeente-so: 
{!1'atuita.mente. 

Em 13 de Setembro de 1882.-Jose Ma· 
rianno. 

Art. 4. o Fica ele valo a 35 °/0 o imposte de 
transmiss~o de propriedade, em caso do von
d~ de_ algum na vi@ estran g"eiro • 

Additi;,o 

No caso .ta não ser approvado o additivo pl'o
pondo o Mrrendamento ds typographia u~cioMI: 
-Fiea o governo autorizado a contratai' o 8C\'

viço da revisão do Diario O /fio ia!. 
Em 13 de Setembro tle .1882.-Josd Jf a

rianno. 

. .A,rt. 5 .. o Os na.~ios nacionaes que, salvo o 
caso de arribada forçada , competentemente 
justificada., ftzercm concertos e reparo• no es· 
Lra.ngeit·o, ftc:o.rão privados, por oinco anno.s, 
dos favore> gue lhes são concedidos, inclusive 
o de exercic10 da cabotagem, e pagarão no do. 
l>ro os diL·eito3 de impórta.ção da matcria pdma. 
q.ue hl>p~rell!- adqui~~d~. . . . . 
· A..ct. ô: o ·Ftca.m dtspensados de exb1b1r p~~ 
saportes os indivíduos qúe viajarem de porto- a Additi'Vo 
porto dO Imperio··eiit· navios n&cioliaes, -e estes 
bentos, na entra:la e sahida, .da visita· do porto Fica o govet•no autorizado a reduzir as taxas 
e do imposto de i i/2 •J; decretado pela lei telegrnphicas,_ ficando desde já suspenso o 
n. 7556 de 26 de No:vembro de 1879. actual regulamento da repartição dos tele-

Art: 7. o Fica o governo autorizado a reor- graphos. - S. R .-Em 13 de Setembro de 
ganizar o !!l!rviço de praticagem, esta-belecendo 1882.- Jose .M arianno. 
um& tarifa di.Jferencial para os nàv:ios nacionaes 
e e•trangeiros. Ad!liti11o 

Art; ·8"•-·E:\-ms.re&ào O pr.ai:o de um anno, Fica o governo au~otizado a da..t· por a.rrcn-
de~s·;da.promulgaç.ão da pre_sente lei, para damento, comas precisas garantias, e por prazo 
.ter. ·,e:tecuçio -ó.art·. 1. ~- · -nunca superior S. 10 annos, .a fabrica de ferro 

:Art •. g,;>. Jlic_~rnre"ogadas wr dispoeições. em de Ipa.nema, com todo~ os seW! pertences.~ 
coatr:o.rio. · · · , s. It.-Em.i3 de Setembro de. 1882.~ J.oso 
~ 't~~~e J~h'! d~''i882."'"' h~e. M.<»:il'!l~<O. ' ~V:<;fi4,..,;;. · -.. "' ...... ·: '- . .' ',; - ' , .. - . -. . . . . ~ '' ~- ·. . -. 

-
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Additi~o 

Fica o governo autol'izad~ a arrendar com aa 
precisa• g8.ra.ntias e pelo praz, mo:rimo de seis 
.-nnos, a. typog~aphia nacional, contra t ando 
exclusivamente com o a.rrendatario a impressão 
do Dia>·io Officiat, annaes do parlamento, eol· 
lecçõ811 do leis, re!&toríos, e tod~ e qualquer ou· 
tra pnblicação offioial, sobre oo bueo que forem 
previamente estabelecidas entre O" governo e 
o ~>rrendata.rio.'-S. R. - Josd ilfarianuo. 

E' obrigatori:. a todos os emprega.dos publieos 
q ue tiverem vencimento a nnual de t :200$ 
para cima., a a.esigna.tura do Diario Officio.l, 
sendo-lhos fei to um. :>.b~timento ds metad~ no 
respectivo preço. -Josi M ariamw. 

O Diario 0/fiçia.J, sorã · r em.etticlo gratuita.
mento a todas aa ca.ma.ras monieipaes, jui~es de 
p:>.z, bibliothecaa publicas e associações par
ticulares, <!ele gados e subdelegado• de policia. 
-S. R..- i3 deSetembro.-Josõ Marianno. 

Additi"o 

Art. O governo e a.utoriza.do H> emittir os 
títulos de renda eom o juro annua.l de 6 °/o por 
30 annos, que a. !ai de 28 de Dez~mbr.o de 1871 
destinou aos proprie tarios que pref>rirem en
tregar os iagenuos :filhos de suas escravas.
A: Figueira .-ui m·eira de Bru·ros. 

Emenda para •er inserida no orçamento da 
receita, onde mais convenha: 

E' livre de direi roa a entrada do triaulfato de 
cal no Imperio. 

· Sala d:~.s sessões, 27 de Ago.~o de 1882.- R. 
Pei:x:oto. 

Si não fôr approva.do o additivo que apre
sentei concedendo autorização ás C~>mara.s mu.
nicipaes para passa.rem carta& de noturali
sação-diga-so : 

As presideucias de província ficam a.utorl~ 
zadas a conceder cartas de n:~tnralisação na 
fórma da lei de 12 de Julho.de 1871 com alte
ração feita i1lL aetu.al i ei do orç&mento.-Escra-
gnoele T aunay. · 

De 2$ pa~a todas as outras cida.des do l lll· 
pei·io. 

De i$ pare todn.s as viU..s e povoações me
nores • 

§ . 0• terrenos oecnpa.dos. por edilieioo a 
jardins, cercados por gradas de ferro, s 1rio 
li VTeB do imposto. 

§ . Ao propriedadea ruraea pa.g..r.~io 1$ por 
metro dQ frente e por a nno, quando aituadao 
sobre o litoral marítimo ou sobre as margeua 
dos rios e lagos navegaYeis a vapor. :c de es
tra.das de ferro servidas por locomotiva•. 

§ . Pagarão 500· réis por metro de frente 
e por anno as propriedades ruraes que se aeha.-. 
rem 150bro tram1.0ays ou via,..ferreas servide.s 
por animacs, ou eobTe estradas de rodagem: 

§. Pagarão 200 róis por metro de frente 
e por a.nno, a s propried ldes rnraes ; que ficarem 
a menos de 10 lcilometros do litoral maritimo; 
das 'margens doe rios e la.gos n.avegaveis a. 
va; or e das estradas de ferro 9'Jrviilas por l oco
moth•as. 

P agarão 100 rs. por metro de frente e por 
anno, as propriedades rurae; que ficarem a 
menos de :10 kilometros dos t.-ani'IMys, vias 
ferreas sel'vidas por animaes, ou da• estrada.e 
de rodagem. . 

§. O produeto do imposto territorial será 
exciusivamente destinado a sapprir a renila 
do imposto geral de el<porta~ão ·o qual será 
in t~grnlment~ abolido logo que o n~'!'o , imposto 
produzir 20.000:000$ ~nnua!lll. · 

§. A contar desta data, os t itulos da pagn.
mento de imposto territorial constitllirão a 
principal p1·ova de·propriedade sobre terreno." 
Nenhuma acçilo será intenta<.!& em juizo eobr<l 
propri'lda.de de terras sem previa exhibição dos 
recibos do imposto territorial. · · 

s. R.- Em 13 de Setembro de 1882: - Jo$e 
Marianno. 

O Sr. Maciel começa la.mentando qu6· 
o desejo ml!.nifcstado oalo illustre presidente de 
conael.ho, de romper- com as praticas até-, Wjb 
aeguidaa e vir pr estar homenagem á -ca!Uâra 
dos Sr~. deputadas, comparecendo· perante ella 
na 3~ discnMão do ,,.c;amento, darasae apena.a o 
tompo neeeasario para S. Ex. indicar á camaro 
ane era talvez conveniente a ereação de novoa 

Art . Fica eslabelecído o imposto terri torial impostos e qu içá para preparar o ca.millho mais 
em todo o lmperio, . p&ra. as propriedades ur- raptdo para o encerramento -desta discaeeão ; 
banas, e pa.ra as ruraes, distantes m~nos de diz que S. 'Ex. ,. contra toda. aa praticas admit
iO kilonietros do lítora.l marítimo, da.e margens tidas, veiu ap~nas romper -e debate, e- aban~ 
dos rios e la.gos navegaveis o. vapor, daa es- donal-<t . 
trada.s de ferro, dos tramways e da.s estradas Leva-o a este reparo o havei-o. precedido· na 
de rodagem. tribuna. um dístincto deputado por·Perna.mbaeo, 

· §. O imposto territorial urbano será pago a cnjas id.éaa economicas; relativas ao l'e~gate 
por metro de frente sobre· a ru.a.. na ra2i!o de do papel-moeda. e a outros a.ssumptos, quu era 
1.0$ por anno para a. cidade do Rio de Janeiro atlendeq mas vê que a. nada correspondeu de 
(córte). · pratico, oa de a,ue o gove~no enrc em reali~ar ; 

De 5$ para as cidades do Recife, Bahia, S, A e'Jpooição e taes 'iiéa.a. nenhum r eaulta
1

hdo 
p u1 p to Ale re terá, porque o nobre presidente do . · conse o 

a 0 8 or ~ · . . nenhuma: reforma fa.rá. · · 
De~$ para as cidade• de N_•ctheroy, l!!ale~, Nem 0 orador eentura a S. Ex. por nãO fuer 

S. Luu: do ),{aranhii~, Maceió, P elotas, Rio a.quillo, para que lhe faltao_tempo prooioo, 'maa 
Grande do Sul e Camp10as I unica.mente pelo que h a feito do mau . . · · · · 

· De 3$ para as cidades- de Theresina, Natal, Nllo faiá do orçamento théa.lro de operàÇI)oa 
Parahyba, ForW.eza, Aracajú, Victoria, De•· COll~ o gabineta ; dirigir-~~e-á e~ r~la.çlo M 
térrci:· Coritiba; Ouro Preto e Barbacena. modtd ... delle conforme sua· eonaetenma; nlo 
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procurará derrubar o gabinete, e talve• mel<!llo 
lb.e de algum oõpro de vida. · · 

S. E,_. a:nmmciou: hontem. uma diacordancia 
entre si e a ilhrstre commissão de orçau:i.ento,que 
se deve suppor a deposit<ria .do pen~ento do 
governo. S. Er. veiu .. declarar.:n~> camara. que. 11 
nossa reeeita ser i de 132 a133 mitaontús,quando 
a. eommissão, depois do reftectido est11do que_se 
deve pre•wnir, .nos dis&l -que. a receita." serã só
me aLe de 123.000:000$000. . . . . 

Assim heoitaria. ·o orador sobre .o alvitre a 
tomar em relação ao 2> .ponto,- de qlle • se O~Cll• 
pou S. Ex.-aredu~ção âe.2 •Ja,-jã votada p~Ia 
camara,nos direitos de expor tação sobre o _café 
e sobre outros . generoo de.producção nacion-.1, 
direitos que S;•Ex: qner agora que sejam rein· 
tegrados, . ' · • 

O orador votou .. cGntra esta Teducção, oonfiildo 
nos estudos-- da. Colnmissito . rle ·orçamento, e 
acrsdit.~ndo n~ erioteneia de UlXl deficit, ~ eon
tinu~ria. a votar no ,·mesino seutilo ; mas agGra 
reconhece que nada ha a emendar ao p~ocedi~ 
menta anterior da ea.ma.{'a. rela.thramente .ás re
ducções vota<l.ao, mormente '!uando o _Sr; .prc-. 
siden te do conselho diz .. que alada •• _deve _es
perar a progresrio.desta mesma. ,receita ; quan-
do, portanto, não lla defiGit. . , , .-

Si h ... a.se equilíbrio 1),., t•eceita e. de•peza e 
si ha. mesmo nm saldo provavel-pondo de parte 
os. creditos s~pplementllres e e:.:traordixmrios
porque vem S. E1.·lembrar à camaraqu.e aind~ 
be. matarias 9-ue têm eseapado.ao,fisco, e que se 
póde la.nçar unposto sobre o Íllmo, .sobra o s~l e 

. sobre outros. a~tigos 1· Nem ao,govet·no cumpre 
lembrar novos impostos na terceira diseu~aão do 
orçamento: . · 

Os imposL06 lembrados não.constituem novi
dade alguma. O do fumo já foi na. eamara dis~ 
cutido, votado~~ dapoi.,.suspenso; o o do sal .em 
sessão anterior já foi igualmel:lte &p ·~esentãdo 
pel1. commissão de orçamentG, eahin•h em 2• 
diseuaaJ:o em viata d~• reele.m-•çõcs das provin
eiaa de ·S. Paulo, S. Pedro do . Sul e Mato 
Gro11o. 

Sobre eale ·.ultimo fllZ o orador o.lgumas re-, 
ile:slle•, parecendo·lb.o que o governo-si quer 
protéger o eommercio do s 1! no Bruil-deve 
propagar noticias •obre ua · propriedades ehi
mieas de~so genero, muito duvidosas qu~nto ã., 
sua ntturl!'t.ll. e efllcncia. . . 

Lembrou d~pois O' Sr .. pMeit!cnte do conselho 
que ao go~erno se podi;un dar estes iO •/o addi· 
cionaes, imaginados para encher.os desfalques 
causados pela suspensão da lei de Pe rnambuoo 
e outras prorincias que ·se lhe. devem seguir, 
para ·com elles.acudir ao: ponto ... mais compm· 
mettido da.s província~ fendas pela suspensão. 
de soas leis·9rçamentaes; e.ainJa.-.tnais.: S. Ex: 
até censurou -as as>embléag provj.uciaes.ãcerca. 
do lançamento sobre ,certas mat9rio.s, que S; Ex. 
considera fdr:~. da attribuição .destas assemQléas; 
pa~taxo.l-as, . . a.utorizanio il$$tm ·a: orador _a 
o.saignalar que ·u 2• discussão do. orçamento, 
vohudo peli1emenda.dl. commissão, votou .pura 
e simplesmente · pela . conse~vaçãa do minis.., 
terio. · , · · .. ·, ., .. · . , '" . 

E hoje, pero.nto .as -lutas ·as tabeleeida.s ~ntre 
o poder central & o. poder. proúncial,a. nome• ção 
de um presidente pa~a ,a, . p~ovinein.,3o ,orndor, 

embora muito diguo. -aej1..esse presidente, sem 
quG o governo nenhuma communicação fuesse 
aos se as. ami.')'OB desta provinci:l, nos quaes 
tinha confian~a plena, o .leva a· afià&tar-sc .do 
governo. . · . :. 

Não continu.,ndo no assu.mpto por ~uorcr obe
decer a· uma admoestação 'l-ue lhe dirlge . o . Sr. 
presidente da camara, _vai oecup~r-se de ai-, 
gumas verbas do orçamento e começa paro 
art. 22, pelo qual se concede ao governo um 
credito de 6.000:000$ para serem applicados 
o.o melhoramento do JM.terial da armada, cre
dito" que sem du.vida. terá uma r~ão de ser, 
lig-a-se neceosot·iam~nte a altos motivos de 
ordem publioo:, quer M·poiitioo. exterior, que~ 
na politica interior os quaes desejava conhecer. 

Disse o nobre presidente do conselho que não 
eram possíveis no pniz ma.is favores espeeia.es, 
iiem mais onus ~·i>eciae.5, e que, sobretudo em 
~a.tet:ia da ·~m?oBtos, _as_ ·~ggra~~nes·ou dimi
nuiçpM destes devem: ser ideriticas; ao menos 
n~ !,o'rcentagem. E como. é natural qne a di" 
lilinuir;ão· de 2 •fo sobre os generos de exporta
'iÍÍ-0 se estenda a toda ll. producção naeiona.l que 
se exporta, o orador-a.utorizadJ pela declaração 
de S. Ex •. de que teremos um,saldo provavel-
va.i m_o.ndar a mesa nm.a_ emenda. .· , . 

· Rela.tivamente ·a )l•tente•: militareiS ,: diz que 
a. camarA:auto~izou._o gOverno amodifiesr,.para 
menos, este imoosto, que é hoje :u= funte de. 
renda das províncias e tem· $Ído •·atado succes
sivamente na ca:nara para occorrer á concessllo 
do"s no'"os'favores 'lua "ôs··w •f• o.ildicion~e• iam 
favorecer. M:ts, reformando' o governo· es~e 
imp sto sob~e ps.tentes militares; sabr2 o qual 
as pr ov1ncbs calcalam nos seus orçamentos,. 
pergun.ta o orador .. si o governo quererá. fe.cul· 
tar m~i• esta cleficit nos orçamentos provin-
cio.es 1 · 

Os desfalques nos orçamentos têm -já dado 
muito que fa~er !LO governo, para. que elle nl!o 
deva xn&is cahi1• em erro. . . 

Autorizs.-ae lambem o governo para alterar o 
sallo dos . cheques e mandatos ao portãdor ou a 
posso~ determinada, conforme· uma enienda: que 
o o,ador lê, pedindo a suppreB•ão da.s paUi.vrM 
-banqueiro em virtude de:uma canta corrente 
-:1,ue derogam a lei d' 1860-nesta caso. 

Estender i:>., embor~~> po~ um meio cujtt. regu
laridade se pode cont)star ,á5 notas promiss~riaa, 
"djminw\)ão do impo•to,permittindo,nas pre.çaa 
em que não existelli bancos, e grandes e&pitaes, 
o ,v$-le, a no·ta sem prazo determinado :a.o .porta
dor, que ·substancialmente se distimguecda nota 
do bauco; -que foi o q•te .o decre\ô de 2Z de 
Agosto de 1860 teve em vis ta prob.ibir ... . 

No art .. i4, como no art. 20 se ,ise_nta . de di
reito~_.gsinateria.e~.Para ~S-ÇOtn)ailhi!i.s de esti-a. 
das_ ue_ íe~···o, e- ouk@• sue forem im~ort.,doe.; a 
o orador propõe que a ioQnção se ootenda. a- to-. 
das as ernprezas em identicas circulllSI!l,ncias, 
c:jÚe se 'oí-gariiil'Í'ém "seril' . g'araritia. do. governo 
ge1·~l ou provincial, sem f~ v oi' dos poderes pu· 
blicós·. · · · ·· · 
· · Esta médida deve abra.n·ger ps ·mate-r~s para 
as vias ferreas, os apparélhos importados para 
a. industria .. e:>Itracti.v:., .!?ara canf'lisação , 
tcwioportado• 'pela ,Lagàa Mrrim · para.· o Estado 
orienta1 do.Urngl,~y, sendo·; o ~vern~-autor~,. 
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~a.do para estabelecer di~posic<les para a fiilcali-I for<;ado pe.la resposta que devo no honrado de
zação cumulativa de comm9reio dessas ragioos. putado pela provinci a do Rio Grande do Sul. 

P_óde-se estender e.!'t.o. 1ne~id~ dos na.vios . Sem duvida ra.zõGs de sGrviço public~ impe-
naClonaes aos estrangetros, pnnc1palmente os d1ram a.o honrado pro•idontc do conGelbo d~ as
n~vios com o pwílhão do Estado do Uruguay. sistir hoje á sessão desta ca.mara, e parece-me 

Faz ~e pois di ~e~sas conside~a9ões relativa- que .•ua a~sencia ~a 3• di~cussão do orçamento 
mente a navegaçao da Lagóa. l\brlUl, ptohLbtda não autortza nem J usl.lfica áa censuras do nobre 
a simples o.trl'ocaçli.o úa qualquer na,1.o, e sobre deputado. · 
as ~antage.ns e nec:ssidade deat~t_ Dav~gaçã(). 0 SR. M.-\.CIEL dá. um a.parLe. 

DIZ que o Sr. pres1den te do eonselho eü quer . . . 
medidas pt•ovioorias para acaublar ou, antes, 1 O ~~· Lou~J<:ooç_o DE ALllll~UERQUE (?nt~!StTo 
reparar interesses feridos pela suspensão da lei 'e e ange•~o~).-9on:o quer qu~ SCJ"-• e este 
da asserohléa de Pernambuco ; e entretanto um pont_o nnntmo, e c!rcumstanell' sem valot• 
tem noticia do que 80 pt'epl'r~m tamhom me· e que llitO teuho ~ecesstdade <le apurar. 
didas que nada têm de provisorio, medidas de- O ~onrado pres1dente do conselho tem _dad~ 
fi.nitivas e quiç:i. de m~ior gL"avidade do qu~ repct1~o.s pl'OVM de seu profo.ndo rospello a 
esta que se quer fazer desapparecer por meio c~ma1a. dos Srs. deputados e não perd~ occ~
da revogação de leia p•·ovínchos. Destas não .Sl~, de render-l~c h?menagens. ( ,1powdos: ) 
tr~tarã 0 Grado r. ~ corto que _8. E:t. , calculando a r~ce1ta. 

. _ . . pelos dados ex10tentes no thesouro, avahou-a 
Ha, porem, um pl~to, que nao 11óde _<1e1xar na.importancia que acaba de r eferir o illusLre 

pass~r sem reparo; e aquelle em que o. J!las_~re depnta.do, isto é, em 132 ou 133 mil contos. 
p:estd~te do con2elho e e tD;ostrou ehe:o <le w- Senhores, na avaliação da receita. não tem 
d~gnaçao co;>tra. as "";emble~s -~rovtnctaes que havido, de ha muito, úa•tante cautela. Temos 
tent votado Lmpostos mconstltuClonaes. uma lei, a de 21. de Outubro do 1.843, si não 

Diz o. orador que ouviu o Sr. Visconde do Rio me falhl!- a memorit, qu~ prlldcntemente manda 
Branco assignalar da tribuna o mesmo facto, calcular a receita do Imperio pela média dos 

ldepois de maduro estudo, e com seu· robusto W.- tres ultimas exercicios. 
ento, com sua vaslllo íllll•Lraçao, com •ua re- Esta regra foi observada durante alg~ns 

conhecidaprlldoncia, e tarubem semjulgn.r que aunos, mas foi depois abangona.dâ com grande 
deserta.V;!. de seus principies conservadores, de- detrimento d~ serviço publico. (.IJ.paiados.) 
cl~rat• pel'ante a ca:nara., depois de bave_l-o o SR. DUQUE-EsTJUnA TECXEIU: -E r& uma 
fetto ,em . seu . relatorw ::-e verdade, :stas u~- medida muito melhor combinada. 

0 SR. LoURJ!KÇO DE ALBUQUERQUE ( 1ni11is
trb do estrangeiros): -Dir-se-ia 'lue os go
Yernos tem pnrtieular emp~nho em acreditar 
qué a receita do Imperio vai augmentando 
de modo continuo e nunea. inte<~·ompido ... 

O Sa. F. BELISARIO :-Em f1zer acreditar. 

O SR. DUQUE-ESTIUDA. TEIXEU\A. :-Alimen
tando illusões. 

~onstttuctona.ldades se tem dado ; perem mnLS 
vale l'espeital-as, é preferível deixar as pro
vincia.a nesse direito que se têm arroga.do, e de 
que têm estado cb posse-le taxar sobre iru. 
porlaçües, uo que pl'OVOCl\r uma. mo. i o r cl"ise, 
indo ropeutinamen te scccar-lhe toda• essas 
fontes, nas quaes, com a tolorancia. e o silencio 
do. governo e de todos os poderes publícos do 
Jlll.i7., el!ag foram buscar os elem~ntos uu sua 
força orçam~ntaL'ia, e contando ollas com esta 
mesma tolerancia, contra.hiram novo• compro- O Sa. Loui\El'õÇO DE ALllUQVI!!l\QU:t (minis-· 
misses, toma.ram emprestimo~, cro~1·am um es- t~o de est•-a11geíros) :-••• e, assim, ou por
t.ado do cousas, que bojo, pot• um~ simples quofa.çnm grande cabedal dos o"lculo• dothe
penno.da ou por um simples tolog-r~~ommo do pro- aouro, ou porque a.cr~ditem na vitalidade 
1de nte ue ~owovincia, niio deve sor substituído sempre crescente daa forç4s prGductivas do paiz, 
ou annullado, qua ó 0 termo proprio. annunciam muitas vezes receitas que nao se 

Crearam-so ínter63ses quQ nlo se podem de- r~am (apoiados), que ficam mu.ito aqo.em 
vidamente npreeia.r, que s!o contrarios á con- d9.8 a:anunc.i~l.da.;. 
atituição , àa leis, e não tJodem, setn grande Sr. presidente, e~te processa tem funestas 
perigo e gravame socinl, aal' con•trangidos ou consequoncias, e a principal é incitar o poder 
annullad~s. legislativo a crear despezas, que não crearia 

0 orador lamenta. niio poder ser um fiel corn- si não contasse com o aug mento das rendas 

panhe:~) dos illustres deputados libe~·aes que pu~~i~~"dto não deve crer a eamara dOB Sr.<. 
apoiam _o governo ; lamenta não estar nesao.s 
nlei, .. • com seus collega•, dando apoio 11 um deputasos q_ue a receita prevista. ser~ a re:tli-
go~erno que eoineQOu offereeendo ao combate zadl. Depols da arrecadaçitu ell.a pude Jlcar 
a bandeira do par~ido, pelo quall~ton sempre; m<rito abai"o d l previsão do governo ; prazo. a 
e concluindo, di.z que-em qualquer caso não Deus que a e:tceda, rn~s receio o contrario. 
tom outro fim senão 0 de cumprir 0 seu dever, O nob'e deputado, querendo firmar na opinião 
como su~ consciencia 

0 
dit~. do honrado. presidente do consel~o o p:opGsito, 

em quo está, do vot.o.r pela reducçno dos unpoato5 
O Sr. Lourenço de Albu~ da axporta.çlo, oroittiu um elemento essencial, 

querque (minütro do estrangeiros):- ' isto é, não contou com os 5.000:000$, mais ou. 
Sinto, Sr. presidente, ter pl'ivado da palavra ao I menos a que a.scendem anuunlmente os creditoB 
illustre deputado pela pt•ovincia do Rio de Ja- · suppleme11tares. Si S. Ex. calculastO com esLes 
neiro, o Sr. R>driguaa Pch:oto; maa & isso oou I credites, chezaria. a resultado muito àifl'orento: 

v. Iv.-61 
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reconheceria que, em "ez de saldo, teremos um 1 O Sa. DoQU»-BsTIUDA T:a:rX:a:IRA : - Si ni!o 
tle;7ci< superior o. 4.000:000$00(). J é es•a, 9-lguma outra razl!O deve haver • 
. Exig e_. pois, a prudcneia quo a enm_ara, reeon-. 0 Sa. MA.ctllt : _ Perdôe-mc ; ·nito ha ne

atdara.nao set1 voto, restabele~a o l!JlPOOto de j nhumi outra. A razão que ha é a d"eclarada ; 
export~çãoott.voto ou~':O que, supprmdo o dcs-, não tenho rnot\vo•occultoa. 
fa.l'l.uc da r•cotta, ha.bihte o governo :>fazer as 
dospezas que fõrom decr~tadas . O Sa . L01JIU!:NÇO DE ALBOQtiERQUE (mi n i&tro · 

Senhores, não só,.. sciencia economiea, senlio de e:traflgeiros·) :-E o nobre deputado, j1lllto 
tambem a expcrieneia de todos os d ias. mos- como e, ha. de confessar que ellEJ e seus com
tr~m que ae pequen~s reducções na.• taxas do3 ranheiroa nune~ reclamaram providencias ju&
i m;•ostos de e:tport.a~io de IUO<lo alg-uw a pro- to.s · · · 
veitam ao lavrador. Essas pequenaa reeacções o SR- MJ.crr;L :-Nem reclamamos nunca 
F.io abso, vidas pelos intormecfiarios das opera- previdencia.s injustas. 
ções commerci~e•. 0 s Lo A · 

Na província de Pernambuco a assemblea R, üRENÇO Dt: LBUQUERQUE (mim#ro 
raduziu 2 •/. noa dir9itoe sobre o aasuoar ; e o de estrangeiro: ) :-•.. que não fossem imme· 
resultado foi que os preços manti veram-se <Js diatamente a.ttendida.s ; nunca. Porque. pois, 

essa. declaração da hostilidade ao governo 1 Por
mes:nos, continu('ndo, entret~nto, inalteraveis que csea evolução dentro de tão pottcos dias 1 
as circumstancias do mercado. 

E.m 18õ3 0 Visconde de 1 tabor-.chy ,ds st.udosa Depois do voto de confiança q11 e S. Ex. nos 
ttl'.llllOria (apoiados), reduziu 2 '/. llOS direitos deu, . que acto praticâmos que pos&a juati
de c:s:portnção, e tres annos depois 0 Marquez ficar o procedimento do nobre deputado Y Que 
do Pafanà. pedia ao poder lcgisla.üvo ó restabe- acto ? ! 
lcc\mento ~ taxa, porque e. experiencia o O Sl\. EscRAGNOLT,Jl TAUNAY:- Apoiado; o 
tinha con..-eneido do que AS clasa'lS productoras intervaUo é muito pequeno. 
não tinham luc rado com eS&a reducçã(\·.. O Sa . LoURJ:NÇo DE _..._LBUQORl\Qú l.l (ministro 

Dem:Us a camara deve attander a que,em pai2 d11 estra.-ngeiror):- Pois, senhores, a nome~ 
alg-um do mundo o poder legislativo jam11.is çào p~ra presiJ.ente, de um liboral dis t.ineto 
lembrou-se de redUT.ir impostos, <tu ando no orça- (apoiaf!os). . • . 
mcnto ha deficit certo.E~te defici t ó prociso ser 0 Sa. J. PENIDO :- Um dos ma.iB dis-
prcenchilo; e de que modo ~ Ou por meio de 
empre >tiruo ou. por novos iruposto> ; e , assim, o tine tos· 
poder legi slotivo não !~ria mais do que retirar O.Sa. Lou RENÇO DE ALBUQUERQUE (ministro 

.com a. miio esqu~rda &')uillo que houves•c dado c!e es·trangcir-os):-... caracter respeitavel, 
eom a direi ta. como t9ol reeonbecido em todo o ps.iz ( múitos 

_-\.ceresce que. ain:la quando csth·easemos apoiaclos) , ó motivo qu/3 se posaa exhibir .pe• 
om circumstanei.~s de favorecor a lavoura, re- ranto a camars do! Srs. deputadoe para justi
duzindo as taxa;s da. C3porb ção, só o conse- ficar opposição ~o _governo 1_ • • • 
~ui riamos operando eu as reducçUes em escala Nunca acredtiGt que, praticando o IDlnlsterJo 
muito mo.inr (npoüulo•) , porque a quo foi feib um a c to, inspirrulo sómente. pela dever, pudesse 
nlio nprovei'--..r:i de certo ::os l~VrJdores: ficar:i, ter o desgosto de ver lem ntn.rem-se contra. si 
ropíto, nas mãos dos iutermedinrios. amigos a. quem tanto preza e a qo&m deu pro-

vas de consideração e confianva . 
O Sn. C.\ll"rXo:-E' estendet-a a. outros ge- E,;:primindo-me deste modo, Sr. prasidente, 

neros, não só a ~sscs que fomrol\ttendidos. nem de longe quero modificar as disposições do 
O SR. LoURENÇO DE ALBU()UERQUE (ministro nobre deputldo em rehção ao go.binete; esti

rl.c ~se.-angcil-o•):- N:<o é, poi s, Q:tacto que, maria; porém, que S. E,;:., retlectindo ainda, 
s c;:nndo os calct1los do S r. presidente do con- voltasse :i. posição que antes occupna.. 
sclho, dcv:~.mos capor.•r saldo O. lll vez do defici t, Entrntanto dovo dizer-lhe qtie. oi .bem me 
como tambem n~o ha rniio para que o nobre tanhn magoado seu procedim3nto, disso não nos 
deputado reconsidere o seu voto. S. J:::oc. p ro- fica o menor resentimento , porque o governo 
cedeu ont.llo o.certadnmenta, o por isao, como lhe niiil &G esquecerá de que o nobre deputado e 
d.ia.ie. espero quo continuari a votar no mesmo aquelle; que o aeompanh"m oão liberaea, & li
aentido. beraes que merecem mui to do partido. (Apoia, 

Sr. presidente, o·nobre deputado manifestou- do:. ) 
. se em opposição ao governo. Eu não diria preci- Si, porém, o nobre à.eputado se j ulga. olfen
sa!flente a. v"rdade si s.ffirmasae que a manifesta- dido porquo não lhe fomos pedir que noa in
çio ho•lil de S. Ex. me h...,.io. sorprenclido, não; dicasse presidente para a sua província . . . 
a espera vamos, porque o nobre deput&do nii:o O SR. MA..::mL:- Não me julgo otfendido por 
fazia r eserva do proposi to, em qua estwa, isso. 
de mudar ~e ~~t~ude Gm ret.._ção no governo. 9 I o SI\. LoURJ:sço DE ALBUQUIIl\QUE (ministro 
que •. porom, '!"o J>O.S50 de1xar l?"ssar ::m s1- . de estrangeiros):-... 0 governo do se j ulga. 
leucto. nem ilim :ar de conte•tar, .e a. ~azao com obrigado a. pedir aos s eus amigos que lhe apon.
q_ue o nobre deputado pretende JUsttfi~r a po- tem os qo.e devam adDiinistrar ae provinciaa do 
stção que tomoJL lmperio (apoiados); cumprirá o seu dever sem-

Senhores, o nobre depntado noo perdeu a _ pre que mer escolbs tão felizes a acer~ad~s 
confiança U.o go, eruo e muito menos pe~deu-a como essa, de que se honra., para a provlneta 
a deputoção do Rio Grande· do Sul . · do Rio Grande do Sul. (Apoiaclos e apar-tes.) 
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Si o presiJente nomeado para aq uella pro· 
vincia, chegan:lo a!li, hostilizasse o partido li
beral, pondo-11e assim em contradicçilo com o 
governo da que é delegado, então S. E::s:. teria 
todo o direito de qnei::s:o.r-sa, e. si não fos•e 
attendido, do vir á tribuna fazer suas reclama
ções. 

Porém, •enhores, o presidente do Rio G,·aude 
do Sul foi p!•ej ulgado. 

O Sn. M.\.oil!L:- Não o.poiado. 
O Sn. LoonliNQ<I ne ALaUQUERQUE (ministro 

de estr«nge•ros) :- Antes de praticar aclo 
algum, foi recebido COI!l· desconfiança e má 
vontade. 

O Sn. M.!.cLEt:-Não apoia.do. O motivo do 
r~paro é o modo da nomea~.ão .. 

O SR. LoURIINÇO DE AtnUQUEB.QUE (ministro 
de estra>"goi~os ):- Porque ! Pois c os~ é a jus
tiça, a toler~ncia e moderacão que um governo 
liberal deve eeperat• dos seus amigos e co-reli. 
gionarios?! (J)fuí•a bem.) .· 

Perdôe·me o nobre deputa1o, não desejo que 
S. Ex., quando fór goyorno, e disto e muito 
digno (apoiaào!), seja tratado com tanto rigor 
e injustiç"' 

O SR. MAciEL :-Em relação a este as;umpto 
desejo que me tratem assim. 

O SR. Lo01l.ENÇO DE ALnUQUI!RQUE (ministro 
ele estl~aregeiros): -Si o g-oyerno _peccou, é pec
cador impenitente. (Apoiados.) 

Não aceita.mos apoio que nos humilhe, que
remos apoio que nos eleve, no' dê força e 
autoridarle para vencermos as difficuldades que 
nos a••oberbam. (Muito !>em.) 

E' o que queremos;. assim como não liumi
lhamos, ao contrario,prestamos toda a conside
ração ãquellas que nos honram com o seu apoio;" 
os serviços são reciprocas. (Apoiados.) 

Admira que homem de tanto talmto e illus
tração, como <i o nobre deputado, \'cnh '• para 
justificar-se, csta.belccc,· o ponto do debate em 
particul~r.idades de orç.amento quo ji lh.e ti· 
nham merocido approv:tç;lo r 

O Sn. 1L-.ctxr. :-Doclarci 'luo não esco
lhia esta. oliscus<ão ~ara thce.tro de opera~.ões ; 
que, conto atni!;"O livre, poJia fa.zet· ob•er,·aç.ães. 
J:;u ·sou sempre muito franco no meu procedi
mento. 

O Sa. LouRli::<ÇO DE ALBUQt:ERQUE.(ministro 
de €Slr-angtiro~) :-Não quero insi~tir nísto. 
A c:un.ara. dos St·s. deputados e a opinião pu
blica sejam o juiz do pleito entre o governo e 
os illustres deputados da pro,·incia. do Rio 
Gro.nde do Sul, que se separaram. (A.poíados 
e apartes.) Confio tanto na justiça e impar
cialidade do tribun~l para quem appello, que 
aguardo sereno o tranquillo seu veredictum. 

O Sa. DuQUE-ESTIU.n.!. TEtXBIRA : - A 
opiniãO publica. pergunta qual o mo ~ivo da 
demis1ão do distinr.t.o liber.J. Godoy. 

0 SR. LoURENÇO DE ALBUQli'ItRQUE (ministl'O 
de estrangeit·os) : - Pergunta-me o nobt•e 
deputado pelo municipio neutro porque foi 
demittido o pre&ide n te do Rio Grande do 
Sul. 

o· Sn. PnES!DL'>TE :- Lembro ao nokc 
deputado quo ;sto é alil.cio à mo t eria 'lue se 
discute. 

O Sn. Lou.aE:<Ço DE ALBUQGEl\QUE (miáisti'O 
de cs'J+angeiros ) : - E::stuu. Uefen~icJH):J-~uo 
(apm:ailas e apm~tcs), mas. \·ou to:•miu~r. N~t.o padt 
a palavra para discutir a receita, poiõ bl'ilbnte· 
meato o faria o· hont•ado de pulado pelo Rio de 
.Janeiro; mas apenas par!l defendot• o got\'C1'n•J 
do.s ~rguiçõ~s que a meu ver lhe foram ini•iua
mente feitas pelo meu illustrado ami~;o o co· 
reli;;ionarío, deputado !'elo Rio Graudo do 
Sul. 

O Sn.. Pru;;siDEN1'.ll :-Faço com o maiot· l"'" 
zar estfl. adverLencin., ma.s é unicamente um olJ
se :·vancia ao regimento d:1 casa. 

O Sa. Louu,ço DE ALBCQUEI\QU>: (lllini•
tro de estrangeiros) :- Não quero cotll•·n
l'Lu- a V. Ex.; além disso já disso quanlo tmsl:> 
par:.~. nossa de:Ma. A cam~u·a e o paiz q u.o no!i
julg\tGm. ( .. ::11 t~,ito bo1n; m-uito bem. : ) 

o 8:1:". ~.lanoel .Portella:- St·. 
presidente, co~endo-mo tomar parte na db
cus:':l.ão do m·ça.men.to dJ. recc.ita, não po:s~o 
deixar de acompanhar o nobt•e deput:do. •pta 
hoje em primeiro log"r fu!lou, no justo t·cp;11·o 
i'{ue fe..: d:la.us~nci<l. elo honrada ~k. prcsid1.ml~ 
do conselho. 

Qualquer que sej~ o motivo, mesmo o allcg-:cdq 
pelo hom·ado Sr. ministro de eetrangoii'<J<, '!"" 
exclue a idéa de desconsideração par~ com a 
camnra, L'azã.o temos p:u-n. deploL·a.L' a uuiicncia 
de S. E:s:. 

De feito, si co.ntra :kS praticas varlanv!nlarcs. 
a ;~a discussão do orçamento da.rocdt:l. foi ini
ciada por S. E"3: , tra.ç~ndo co;ao betn d.i~:~~c o 
honrado deputado, a quem 1110 roiil·o, o Lct•rollu 
para o debate, nada. mais nat!ll'al do c1uu cou
tan:nos hoje com a pre lença de S. Ex. 

Não serà its~u motivu, porúw, pa!'a. lluo doixo 
de fazer as consid.er~•ções que me cutupl'C !~ J'Cs

peito do o4jecto em discussão. 
Inician<lo houtent esta discns;fio, o Sr. l"·c

sid~ntc do conselho most i'Oil sewm iufuntlatlu~ 
o"' cale ulos do.. commis;)ã.O de ON;:unen tu ; cou
sidel'OU a receita muito supcriol' á c1uc a conl
missão fixou e, confrontando-a co lll " dc•pe1.a 
votad:~~, annunciou-nos um de(icit. 

E, como conclusão de rseu pla.no finallt;Cit·o, n 
pan>. fazer desapparecer esse d epcit, pediu a 
suppressão dl diminuição do impostG de expor
tn.çio do ca.fc!.assucar e <J.lgod5.o e disse-nos: -si 
ponteutut•a. não q uereis a suppres~{io da dimi
nui.ç:l.o no imposto dt: exportaçãot n.hi tend ,~s o 
sal c o furuo. sobre. que podeis triuul~,· o, si 
a.inda isto não ba.::;ta, <1hi tendes o im pm:;to 
::tddicioll:ll de i O •f• sobre a importa.o;ão l •ara 
aupprir o doficit qu.c vos annunc.IO. 

S~nhoi:"eS, não preciso entrar na demon
stração dü. improc~dencia dos calculas do Sr. 
ministro da far.enda, desde que o honrado de
putado, que a. S. Ex, succedcu no. tribwta, o 
fe2 em vi~ ~a <.In dados offi.ciaes mostrando que, 
ainda meomo nuntida. a diminuição do imposlo 
de e~portação, não eriste defioit. . 

Ba•t" e•\a demouslração,. 'l,ue não preciso re
produzir, para que seja i:nJustiJicttvel ~ pre-
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t~nção da snppressão da reluccão do imposto 
de exportação. 

E, quando assim não fõra, ines:plicavelseria 
indicar o governo ma ~erias a tributar para 
supprir deficit, sem apreséntar cal colos pelo 
q ua.ea se possa formar juizo seguro. 

Citou-nos, é verdade, o artigo do J ortwL ào 
Cotnmeroio de hontem, devido á penn:>. de nm 
illustr~do professor da. eecolo. polytechnioo.. Si 
_nelle se encontram informações a respeito, não 
são todavia aqueUas que o governo deve offe
recer. 

Não entro na. aprecuçlio da conveniencia. 
desoas novas imposi~ões. A mino ri" c0nser
vadora votou contra augmentos de Elospezas, 
11empre tendo em vista não concorret' com os 
seus votos . para. a. elevação de impos~os, nem 
p~ra Cl'Caçiio de novas imposições. 
Sej~-me, poróm, permittido ponderar que, 

as observa~ões feitas em justificação d~ dimi
nuição do impos~o sobre a ~x~ortação do cafó 
foram de tal procedencia que até hoje nenhuma. 
impugnação séria lhes foi. offerecida,-bem como 
sue aqueUas que podem $er invocadllS, além das 
Já produzidas neste rer.in to em justificação- da 
di.minui<;ão do imposto sobre a exportação do 
•lgod&o. e do assucar, não aão monos proceden
tes. (~oiados .) 

Vi, e verdade, o nobre minis tr0 de estl'an
s-eiros ha. pouco dizer que a diminuiçãono im
posto de e:<port~ção nãa aproveit.ll. ao pmduc\or 
e que mais de um miniatro o tem reconhecido. 

E para corroborar est~ opinião, S. Ex., re
.ierindo-se á província d~ Pernambuco, di~se 
quo, quando esta. diminuiu o imposto de e::s:
porta.çiD provincial s 0bre o ass :.c ar, nem por 
isso o agricultor foi o mais favorecido. 

Por mais autorizadas qua sejam as opiniões 
dos Sra. ministros a quem S. E:.;. se r~feriu, não 
pú:lem prevalec~r conh'a os princípios que a 
01ciencia tem Gstabaleeido e contra o exemplo 
que nos dão outros paizes, não só diminuindo 
e até extinguindo o imposto de exportaçãn, 
como mesmo prsmiando-a. 

Eu faria uma inju•tíç4 à camara si procuras:l"e 
roubar agora. n Rell precioso tB~po, moskando 
'luanto é improeedente a argumBntação pelo 
nobre miniatro produzida, Mas, com relação á 
província. de Persambuco, devo diz•;r que a ex
tincção ha.vida em 1875 do imposto prov:mcial da 
experta.gão sobre o assuear e o algodão foi aco
lhida pela lavou.ra como um beneficio, e ll ue a 
~ssociação comtnlll'Cial dirigiu ,;, assemblea pro
vincinl nm voto de louvor por ter assim conoul
tado os interesses da lavoura. 

Senhores, desejaria. apreciar este projecto de 
orçamento da receit~ do imperio ;·mas, além de 
não de ver roubar tempo de que p reciso para o c

. cupnr-me do objecto, que me traz princi pal
mente 3 tribuna, sou o primoi~o a r econhecer a 
difficu1dade que encontraria. 

De feito, neste projecto e no crescido nu
mero de additivoa, oe encontra nio 5Ó o quo tem 
referencia. a· imposições e o que constitue pro
l'ri=ente l'êCGita, mas lambem ma.terb. intei
ramente estranha e rderenb a todos 08 rJmos 
da. ádmiD.ist~ação. 

~· i•to lamentável, e com·ém que não conti
nue. Na imposlli.bilidade de enmillar cada 

um dos additivos que,em numero c!escido, con
correm par:L a voluma1• este proj e c to, limito-me 
tratar de um que respeita ao poder judiciario, 
e cuja disposição, quando a.ceitavel fosse, seria. 
incabível na lei do orçatnan to. 

Retiro-me ao art. 24, que garante um terço de 
antiguidade aos juizes de direito e des~mbar
gad&res que s2rvirem nas provincis de Goyaz e 
Mato Groaoo. 

Si os magistr;,dos que servem nestas pro
\'Íncias precisam de algum favor, o que lhes 
confere o additivo prejudica. direitos adquiridos, 
e, portanto, não póue ser concedido. 

Com que fundamento bit•) de olles venMt' an
tiguidade desigual, adia.ntan.do-se n·• carreira. 
da magistratura a juizes qua servem em outt·as 
províncias do lmperio ? 

O sa. J. PENmo:- L:i. a com muito s1cri-
6cio. · 

O Sa. Jos!l 1\I:.!.R!ANKo:- E' um1 especíe de 
degredo. 

O Sn. MA.,..OEL PonTEt..LA :-Sei que é um 
~acrüicio. 

Reconii.e~o q ue os magistrados que .. n; ~xer
cem a judicatura precisam ser favoreCidos; 
ma.s não pelo modo propooto, porque ó a.~te.:L~a
iorio dos direitos adquirido• pelos magLS
trados nns díve~sas províncias do lmperio, e 
conseguintemente não pôde, não deve sol' 
aceito. 

Feitas estas considera9ões, permitla V. E>:. 
que eu aprovei~e o ensejo para tratar de objecto 
q~e aqui tem sido muito discutido e do que o 
Sr. oresidente do conselho ainda hontem se 
occ.rPou ao iniciar o f:leu discurtJo; refiro-me 
á suspensão da lei pro:..incial de Per':'ambuco. 

Preciso tratar deste fàcto, tan ~o malS quanto 
nós, -deputados conservadores d@ P~rnambuco, 
não ti vemos occasião, por nos ter s1do negatl.a a pllola.vra na votação do ndditivo, de jus~ificar o 
voto que então demos e q u~ estamos dispostos 
a manter. (Apoiados.) 

Tenho ouvido com relação no acto do governo 
mandandÓ suspender a lei provincial de Per
n~mbuoo d6fes:>. eonlradietoria. Uns (refiro-me 
ao honrado dep 11tado peh minha provincia, que 
bontem fallou) di.em-o governo praticou. um 
acto legal- ; onU'os, porém, dizem--:o governo 
nio tinha o direito de ía"ol-o, mo.s circllmstan· 
cias e:ttraordinarias o justificam. 

O s,;.. JoAQUIM TA v ARE~ :-Foi esse o meu 
pensamento ; não disse co usa. differente. 

O SR. MANOEL PORTELLA :-Folgo de ver, 
pelo aparte do nobre de]lutado,que S. Ex. pensa, 
como nós todos, que o governo não ~ncontra aa 
lei autorização po.ra o acto que praticOu; c~n~~ 
guintemonle o que fica.? Fica apena~ a op1n1a0 
da.quclles que têm entendido que ctrcumstan
cias extraordinarias justitic!lom o acto .. 

Eu tive occ•sião de ouvir o Sr. preszdcnto do 
conselho, qllllndo inlérpellado nesta. c~ma:a. 
dizer que a ordem publica cotl'ia. ser>o, per•~o 
na província de Pernambuco ; q.ue por 1s•o ti
nha ello trs.ns:rniltidc ao ·pres1dente daq'!-ella 
pro .. incia o telegra= orn resposta ao aqm "n
blicaao ; e que, portanto, o se11 acto era _Justlfi
eado como uma medida de salvação pllbhca • 
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Senhores, si assim fô1'a, seria p•ecieo con
cluir que o commercio de P ernambuoo era per
turbador da ordem F ublica ; e •6 assim poderia 
ter e:qllicação o aparte, que então ouvi, de que, 
si porven.tura não fõra a su•pensão da lei, teria
mos uma. conf!agra9ão na provin~ia. 

O SR. ALcoFOJ.UDO ; -E' uma offensa que 
se faz ao eommercio de Pernambuco. 

O Sn. SERAPRICO : -A situo.çíto cro. muito 
anormal: ninguem podia praver as consequen
ci~s ; portanto, foi uma medida altamente pre
vantiva. 

O Sn. MANO:EL Poau;LLo~.:- Na occaaião eu 
e outro& fJl'OLesLàwos contra este jaiz.o Lome
rario. (Apoiados.) 

E' preciso não conhece r o comm.erdo da pro
víncia de Pernambuco para o ~uppor capaz de 
perturbar a ordem publiCll., e sob mot ivo-paga-. 
mento de impostos ! (Apoiados.) 

O SR. At.COFORADO :-Em honra de minha 
província, declaro que nunca se fez alli motim 
por causa de interesses pecuni.arios. · , 

O Sx. M.ANo:e~ PoRTE~LA: -0 protesto que 
então lavramos teve a ma.is plena confu·roac;ão 
pelo modo por que procedeu o o:ommercio de 
Pernambuco, tal qual foi descripto noe dous 
j ornaes de maior· circulação na provinci•. 

O Sn. J. PENIDO: -O presidente do con
selho declarou que não desconfiava do com
:mercio, ::nae dos turva.dores do aguas. 

0 SR. IIÚNOE~ PoB.TELLA:-Porven~ura a 
suppoaição de poderem apparecer turv-adores 
d'aguas, autoriza a conclusão de pert11rbação 
da ordem publica! 

O Sa. DuQuJr.-ESTRADA TEIXEIRA:- Foi 
uma. imputação injuriosa ao commercio de Per
nambuco, 

O SR. MANOEL PoB.TELLA:- E tanto mais 
doeu-me este juizo, Sr. presidente, quanto o 
nobre presidente do co~selho, pan justificar o 
~eu procedimento, invocou como precedente o 
facto havido ha 30 annos, da suspensão do re
gulamQnto para o registro dos llascimentos e 
o bitos, etn conoeq uencia do• acontecimentos 
que por occasião de sua execução se aera.m em 
minha província. 

Poderá. haver comparação entre a suspensão 
.da. lei provincial e a suspenção de um regu
lamsnto detel'minada pela g ravidade dos acon
LeeiDlcn.tos, que antãO so doram,aliás oecorridos 
Ires annoa depois da r~volta que ensangaen
tara s: provincia e que lllntas victimas fu:era ! 

Póder-se-hia suppor que a ordem pu.blica 
seria agora perturbada como fõra em i852 ~Não. 
Em :1852 s.quelle t'egulamclito fon cons;.l.erado 
pela população rustica como lei de captiveiro. 
Thl run ponto a outro transmittiu.-se essa ides., 
pa.s,.ou de freguezia à freguezia, ·espalhou-se 
porl diversas ccmarca• da. provinda e a exal
tação dos anirnos constituiu nma arnea~.a. nP-
perturbação da. ordem publica. . 

Aqui a autoridllde des\iW.id~~o e presa, a.Ui a 
for9& publica aggredida. Com este cortejo de 
circumstancias podia se dizer-que a ordem pu
blica estava. é111 perigo, e que, portanto, a rus-

pensão daquelle rega.lamento era um neto 
exigido por circumstancia.s e:<traordinarias. 

C<Jmparar, pot·ém, as n.motinaçõe.e de nma po
pulação igno•·ante ã manifestação pacifica e res
peitosa do commercio da capital de Pernambuco, 
e enxergar ne.ta manife•tavão uma ameaça de 
perturba~ão da ordem, pan autorizar uma medi
da de salvação publica., é uma. pretenção tão in 
fundada que não tem explicação. 

Não digo que estivesse na mente do nobt•e 
presidente do conselho, fazer tal injuria ao 
comrn.ercio e à J>Opulação da capital ; mas la
mento c1ue se deb:asse levar por iaforma.çõe& que 
S .. E:<., com a e.-.:periencia. qao tem, não devia. 
ter acolhido. (Ap~ictdas .) 

O Sa. JoAQUIM TAV!.REs:-E si o commercio 
não pagasse o imposto i · 

O Sn. Doqua-EsT!\ADA TE!XEm . .:- Est;.; pa
gando. 

O SR. JosE M .I.R!A.;>;No E ouTRos:- Não está 
pagando. 

0 Sa. MANOE~ PaaT.IlLU :-E' verdade que o 
nobre presidente do conselho disse que o presi
dente da provin~ia cor:nmunicara qu& seria pre
ciso empregar a força) e que 1 receia.ndo con
ftictos qlle determinariam tal medida, pedia 
providencias. 

Senhores, como se pódc comprehender o. ne
cessidade do emprego de forç.a. na cobrança dos 
direitos da alfan.dega ? 

O pagam:>nto de direitas depende de desp~
chos ; as mecadoria" só podem ser retiradas da 
alfandega mediante o despacho e consequente 
pagamento dos direi tos. C<Jmo, pois, e p>ra que 
fun empregar a força ' 

Nio aei como occoreu ao presidente da pro
víncia essa necessidade o ~mo ella póda ser 
admiltida. pJ lo n obre presidente do conselho. 
(Apoiado.) 

O sa. Jo.>Qu!M T.11." ARES:- E si qu izessem 
retirnr o• generos sem o pagamento de direitos~ 

O SR. MANOEL PoRTEl.L., ,_ Dieoe-se que o 
commercio i:nsurgira·se contL'a a lei, e qut::Qra. 
fQrLnt·-se o pagamento> dos dit·eitos. 

O SR. JoSE' MARIANNO :-Estava no seu di
reito. 

0 SI\. J)f ANOEL l'oii.TJ:t.L,, :-Ainda quando 
assim fosse,não teria explicação a suspensão da 
lei provincial ; mas a verdade que pretendo tor
nnr b~ni. clnrn perante a camara o o p~iz é quo 
este não foi o motivo que dote1·minou·o proce
dimento do commercio de minhn provincia. 

O Sn. Jo.<QülM T.<.VARES ;=Foi o principal 
fund~mento da r~claroaçílo. 

O Sn. M.ul'oEL PoRTELLA:- Fui daquelles 
que .•e sorpreu<leram ao receber a noticia da 
reumfio de 14 de Agosto. 

A mim pt-oprio inq uiri.a: como é "que o ciom
mereio que tinha pa.go imposto ha tantos an
rios, e 9-ue ainda depois 'lue o presidente da. 
provincra prorogára a lei do orçamento ante
rior, continuara a paga.l-o, apresenta-se rec!a
ma.n,d.() pelo modo snnuneWdo no Jortt.ol do · 
Commercio de i5 7 
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De feito, sellhor~s. o procedimento que havia 
tido o comlltercio, ~nt\nua.ndo a. p1gar-o impos
·to deconsummo,.quer durante o tempo da pro
rogação do orçamento ·e quer ja sob o. domínio 
da nova lei,· mostre.va que elle confiava nas 
providencias que havia pedido aos poderes pu
blicoB; confiava na representa~ão que lul.via di
rigido á ·estâ cam~ra ; confia n · que vingasse 
a idéa da. descriminação . dos impostos geraes 
e provinciaes, olljecto de uma. recente repre
S~Dtação da. assembléa. provincial, e de que o 
nobre presidente do conselho fiser:L um dos 
ponto• prineipaes do progTama do seu minis-
teria. · 

O commercio de minha. pl'Ovi.neia eonfiava 
que assim, por modo regular, seria re!Olvida a 
grave questão, cuje. sol11ção ha muito reclama. 

Era esta a attitnde do commercio ' continn>t
va a pagar o imposto, mas esperava que o poder 
legislativo resolvesse a questão. 

.Alg-um faato e:xtraordinario, alg11ma circums
tancia. impre\·ista, devia ter hsvido para o pro
cedimento que acabava elle de ter. 

Assim pellBava eu, e não me enganava. 
Para a arrecadação do imposto de consumo 

havia uma ãependencia entre o consulado pro
vincial e a a.lfandega ; de ÍÓJ'nú que peh ~.on
ferencia das notas dos despachos feitos nesta 
pelos ernpregtdos daq11elle procedia-se á arre· 
cadação. . 

Pois bem, _sénb.O!'es, este modo de proceder 
que o governo sempre respeitou, t3ve um termo 

· em virtude do aviso de iB de Julho que o hon
raôo Sr. ministro da. fazenda dirigi11 á thesou
l':)'ria d~ província de Pernambuco ' foHsto a 
·eansa do ·procedimento do Oúmmercio. 

A 7 de Agosto o inspector da alfandega dava 
e:xea~ão ·a esse e. viso,nio permittindo, portanto, 
que aquella conferencia)udesse ser feita por em
pro gado• provinci&os, para sor pego o imposto 
provincial. 

O administrador do cons11lado, veado não ser 
possivel ante a portaria do insp~ctor da alfan
dega, executar o regulamento provincial de 
i879, e:.:pediu uma portaria em data de 8 de 
Agosto, para regular provi.rlOl·iameBte a co
bra.n~a do imposto emquanto pela theso11raria 
provincial ou pela preoidencia da ptovineia não 
foli8~ providenciado por outr:~o fbrma. 

· A portaria diz (L8} ' 

< Con.ulado provincial, 8 de Agosto de 1882. 
- O adminiatradot• du consulado provincial 
tendo em vista a impossibilido.de de apresentar
se nesta repartição as notas dos despachos 
geraes, como dispõem os arts. 53 e 79 do regu
lamento de 4 de Junho de 1879 por ordem de 7 
do corrente emanada da iBspectoria da alfan
.daga ; determina ao Sr. chefe da 2• sec~.lto que 
na a.rrecadação dos impostos provinciaes de ex
portação e consumo observe o seguinte : 

·C A. conferencia. O!'denada pelos arta. 5-t· e 79 
do reglllamento terA lo~r antes do pagamento 

. dos direitos geraei. · 
« Preenchiaa esS& formalida.de, se;i entr.egue 

·o· :MII)'aeho eolifecido ·M interesando afim de 
'dar-llle .,. ·numeração ··do pa.ga.mento feito ·na, 
alfandega, donde se contarão a• vinte .a qW~.tro 

horas pa.ra o pagamento provincial na fõrma do 
mesmo regulamento de 4 de J alho. 

" O ·mesmo proceaso se o bs~rvarã. com os des
.pa.chos de ca.botagem anm de receberem a nu
. meração de· ordem da alfandega. 

«Nenhum pagamento se realisarã. sem que, 
tanto nos despachos provinciaes, como nos re
cebidos, que devem ser assignados pelo thesou
reiro, sa achem as numerações da alfa11lega e 
a assignatura do org&nisaolor do despacho, ob
serv-ando-se em tudo mais a; dísposiçõ~s do 
consulado provincial, 

« A presente portarÍfl. serà observada até que 
pelo thesouro ou pela presidencia sojam dadas 
melhores providencias. 

«Assim o c11mpra..-Francisco A.mynthas àe 
Car'lla!ho Moura.» 

Tornando-se assim inexequivelo regulamen
to provincial de 1879, viram-se os negociantes 
importadores na. alternativa ou de não despa
charem a.s merc~dorias ou de sugeitarem-se a 
port~ria. do Consulado que parecia lhes não po
dél' ohrigal-<Js, · 
. A questio era séria para o commercio. Não 
quizera.m o~ negociantes importadores reaolver 
por si, e desejando proceder de conformidade 
eom a lei e só com a lei, fizeram publicar nos 
jornaes do dia U. convite para uma reunião no 
dia i4 na séde da associação commercial (lê): 

c Di versos negociantes importadoNs desta 
praça, firmados na portaria da inspectoria da 
&lfandega bah:ada em virtude do aviso do mi
nisterio da. fazenda de 18 de Julho 11ltimo, pro· 
hibindo q11~ os despachos pagos n!> alfandega 
voltem ris mOCos dos rlespachantes, e que os em
pregados do consulado entrem naq 11ella rep~r
tiçã:9 pal'a. f•zer a confrontação dos mesmos des
pachos, para o pagamento ao imposto de con
sumo reproduzido na actual lei orçamenta.ri.a, 
resol varam convocar o corpo commerchl desta. 
pra.ço. po.ro. uma reanião na. séde da. associação 
commercial, seganda-feira, i4 do corrente, as 
2 horas da. tarde, devendo os que comparecerem 
levar respondido• os quesitos que damos em 
outra secção e que foram di•tribuidos, a.fim de 
assentar-se nos meios prudentes de repreaen
tação ao _pod~r compete.11te. 

A questão é de interesse vital pa1oa o nosoo 
co=ercio de ha muito atrophiada por eese im
posto inconstitucional, que tanto tem concor
rido para a excessiva diminuição de sulll! trans
acçõ~s com as províncias limitrophes. 

E• necess:ario, pois, que Lodos os inLeressadog 
lá se achem, e que o commereio em geral, por 
isto feche ao meio dia, como pedem os promo
tores d~ mesma reunião. 'b 

Desse convite resalta seguramsnte o senti
mento pocifico de que se achavo. dominado o 
commercio, desejoso d e proceder de conformi
dade com a lei. Isto ainda mais se confi.rm:t 
pelos differentes quesitos que o oom:nercio 
sujeitou à a.preciaçao dos · hom•n• ha.bilitado•, 
e advogo.dos d&. capitaL 

Eis os quesitos (lê) : 
" Alguns· COlJI.merciantes Ja pra~~ de Pe~

nambueo, tendo em vista a que occorre depo1s 
do aviso do ·lninisterio dâ fazend .. , de·fS d~ 
·Julho .deste anno, ·e ·pelo· qual 'prohíbiu o mi~ 
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nistro que os despachos urna vez pagos ao 
thesourairo d> ~lfandesa voltem ás mãos dos 
despachantes ; c <linda. que os empregados do 
consulado possam entrar naquella repartição, 
para fa•er a confrontação dos despachos, con
sultam o seguinte: 

q;· O imposto de consumo reproduzido na ac
tual lei do orçamento provincial será. incon
stitucional 1 

li 

c No caso affirmativo, será licito no con
tribuin1e e:..imir-se do ss~ pagnmento ; e para 
is~o 1ual o meio legal de que poderá hnçur 
mao. 

lii 

« Tendo sido tirado ao Consulado Provin
cial, por effeito do aviso citado, os meios 
que elle tinlm para a art•ecadaç'ão desse 
impo>to,· deverá. o contribuinte sujeitar~se à 
portaria do administrador do Consulado, de 8 
do corrente mez, publicada no Diario de Per
nambuco , ou a outra qualqu~t· medida do 
poder administrativo, sendo ella contraria aos 
at·ts. 53, 78 e 79 do Regulamento de 4 de Junho 
de 1879 ? 

IV 

« No oaso de restllbelecidos os meios que 
tinha o Consulado, antes da execução do 
aviso citado, incorrerá o contribuinte n~· 
sa.neção dos arts. 82, 2" parte, e 83 daq uelle 
Regula.men to pela falta de pagamento do im-
posto~ · 

v 
« Poder:i o conb·ibainte evit&r a. multa e ap

prehensão de que fallam os dous referidos 
artigos, deposit1ndo a importancia do impos
to deTido em qualquer estaçlio publica ou 
banco ou prestando fiança idones. pelo seu pa
gamento1:. 

O commercio. onde aliás ha homens habili
tadas' com conhecimentos jurídicos' alguns 
bachareis formados em direito, não querendo 
tod~via. por si tomat· uma resolução defini ti v a, 
con,ml tou :1. advogadog da capital para. na con
formidade dos pareceres e portanto da aceôrdo 
á lei regular seu procedim~nto. 

T&nto o convite, como o teor dos quesitos 
estão indicando bem que ao commercio uo. praça 
de Pernambuco t>re&idia. o pensamento de ordem, 
de paz, de legnlidade. 

O SR. JoAqUIM TAVARES :-Deliberou nilo 
pagar os impostos provineiaes de importação. · 

0 SR. MANOEL POl\TliLLA :-Está enganado.; 
eu most~arei o que houve. . 

Veja.mor.. porem, senhores, o prooedímento 
do comm0rcio nessa reunião para a. qual foi 
convidado, e q11e se effectuou a i4 de Agoilo; 
...ejamol-o tal como foi descr1 pto no Diario de 
Pernambuco e no Jornal do Recife, no dia 
seguinte ao da reunião. En vou ler, porque 
convem mesmo que todo• os senhores ouçam 

pam pOd9l'em fuzer justa apreci&ção das con
siderações '!ue tenho de prodllZir (U): 

<. Acclaroado o Sr. Di. Gomes de Mattos, 
occupou elle a cadeira. da presidencia, e, em 
breves termos expo~ o alludido fim, decl;l,~ 
mndo que, em vU!ta de um recente a.Yiao · d<! 
ministerio da. fazenda,eUl que poz o seu~um
pra.-se-o Dr. inspector da alíandoga, -aviso 
que tolhla ao consulado provincial os meios de 
que se servia para poder effectuar a cobrança 
do im:J)Osto de cons~mo, considerado incon
stituciono.l e ve:mtorío, - os commerciantes 
importadores . se haviam reunido e re~lvitl<:i 
convoc:>.r a.1uella reunião para. accordar :nos 
meios de conseguir a abrogação desse cruel 
impo•to· 

« Como meios de bem conhecer as opiniões 
dos commerciantes, -acrescentou. o Sr. Dr. 
Gomes de Mattos, - o commeroio importado!'· 
focwulal'a · u·rua consulta para. ser respçn.
did·\ ; e nesses termos receberia lloS respos
tas solicitadas & enca.minb.ar-se-hia a. dis
cussão. 

« Foram então levadas á mesa 56. respoat:ls á 
alludida. consulta. 

« Em vista do grande numero àe respostas 
a esta consulta, o Sr. presidente propoz á 
assembléa, em tom de consulta, ou que fos
sem lidas toda.s aq ucllas reopo~tas - o qu~ 
era difficil realizar e logo depois deliberar 
ou que, como lhe parecia. mais· acertlldo, 
fosse nomeada. uma comm.isaãq~ qnet ~m bre
ves di.a.a, aostada!Sse todo::; tJos pa.raceres.,. os :resu
mi .. e a iniciaasa a a.ssemblêa no seu moda 
de obrat, par& conseguir o fim visado. · 

•No sentido da nomeação da commia.são fall•m 
o Sr. José M11,ria de Andrade, que foi secundado 
pelo Sr. Antonio Carlos d,. Silva, acrescentando 
este que, no entretanto, tomassem todos o al
vitre de não despachar mercadorias na alfan
deg:i., aJtirnindo-se a.&sim de paga.r o imposto da 
consumo ao con•ulado proyincial, e 9-ue fossa 
m:>.is resolvi do que a commissio allud1da fosse 
ao pala.cio presidencial, aeomvanhada do todo o 
commercio aUi reunido, levar ao conhecimentq 
do E:.;m. Sl', pre~identa du prJvincia as delibe
rações toma.dao e solicitar a. sua penai<> do refe
rido imposto. 
~seguiu-se-lhe na tribuna o Sr. João José 

fuldrigues Mendes, que, tambem apoiando a. 
idéa da commissão, para dirigir esta o movi
mentJ. divergiu porem, quanto a. se não retira
rem as mercadorias da nlfandcga, entendendo 
que se devia con tino ar a dospa.chal-ae, sem 
tazer cnso do consulado, suj eítando-se todos ás 
collsequencia.s dessa attitudo de resistencia. 
contra. o imposto do consumo, sobre o qaal ~ 
commercío já. está. cansado de dirigir reclalllB.
ções a.os poderes conslltntdos. Conclmu o Sr. 
Mendes requerendo que, po.ra maior esclareci
mento da s.ssembléa, fossem lidos t.res parec.ere• 
de distinctos advogados, cujos nomes citou. 

«Orou ainda o Sr; José l"austino Porto, que, 
abundando nas idéas de> Sr. Antonio Carros, 
lembrou a eonvenieneia de serem imp~essos o~ 
pareceres em resposta aos q llesitos fol'1ll.ulados, 
no intuite de cada qual podar formar o seu jnizo 
e melhor esclarecer-se. · 
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40ron depois o Sr.Manoel da Silva Guimá.ries lhe que ia est udar detidamente o assumpto e · 
que, t ambem abraçando a idéa da eommi~. resolveria como fosse de direito. 
propoz: 1° que essacommi.asio ficasse composta " Após isso, dis>olveu-se a . r eunião, sem.que 
doa iniciadores da rennião e da direetono. da a mínima perturbação da ordem se manife~
uaoci~ção commerciàl beneficente : 2• que essa tasse, como alias devia acontecer, tratando-se 
eomws.ão 61ltudasse a questão, e, até sabb:l.do, de gente ciyilisllodllo, de homens serias que vi-
19 ·ao corrente, apresentasse o -resultndo de suns sam um fim honesto, que aspiram o bem est&l' 
locubrações , 3o que, s~guida de toda a. class~ da província· e do Raiz pelo! meio a mais con
commercid iilli reunida., se dirigi.ose ao palacio aGnto.nGOll com a slluaçO:o da cornmercio. ~ · 
presidencial para dar conhecimento à S. Ex. o Vê-se, senhores, que o commercio, r eunindo
Sr. presidente das resoluções que fossem to- se,e recolhidas :lS diversos re1postas, nomeou uma 
madas. commissão para, examinando esse crescido liu-

«.Ainda fll.llon e Sr.Barbosa. Vianno., opinando moro de pareceres, dar uma. opinião, segun.do a 
com o Sr. Antonio Carlos e propondo mais que qual elle teria· de proceder , tomando entre
intot'ltinenti se telegr3J!haase á assombléa g&- ta.nto, como e.lvitre de prudencia, não fazer 
ral. dand11-lhe conta do oecorrido, ditendo-lb.e desoachos -ate sabbado, dia 19, emquanto a com 
a attitude do commereio e pedindo-lb.e a revo- mis8fo estwlav:r. esses pal'eceres para. ofrerecer 
ga~ do imposto, pois qn> ora ella o poc:ler opiniio segura sobre resolu~lio definitiva :i. 
com~tente para destr uir o acto da assembléa. tomar. Foi este o procedimento do commercio da 
pronneial. província de. P6rn&mbuco, e o presidente da 

cSegue-se-lhe na tribuna o Sr. Dr . Estevão província não o po<fu. ignora.r. 
de Oliveira, qne, accito.ndo o alvitl'e do Sr. An- 0 Sll. DuQUE-ESTRADA 'filauuu. :- A. poiado. 
tonio Carlos, aconselhou cal ma e refleúo, pois 
que aam ella o commereie não ae poderia bem O Sa. MANDI'!L PoRTJ:LLA :- Ora, si t.ISS!m 
dirigir,e motivou o seu 11enaamento d~a que ficas- proeedia a praça. do · commercio a. i4, como 
se a corornissão incumb1da de estudar a. questão é que o Sr . president~ da província expediu 
não se deapa.chanio na a.lftndega. nenhum ge~ a. S . Ex. o honrado Sr. presidente ~ cón
nero até á. apreaentação do traba.lho da mesmo. . selho o telegramma. que S. Ex. aqUl .leu na 
icommillsão, mas sem nada mais praticar do que sess~. ~e 17 do me~ paasado ~ Como cog1to!l da 

- s to,porq ue o mais era sahir fóra do programma poliSlbllidade do emprego da for~a pubhca ~ 
de moderação. · · C?mo )evou o-illustre preside;11te do conselh? a 

"'Encarra.do o debAte; o Sr. presidente paz a diZer-nos que a o~dem pubhc~ estava ser!!),~ 
. voroa' a. proposta: da nomaaçi!o da commissão mente ~mpromettula ~ Como d1zer- se 9-ue, s1 

e foi ell& approvad&, ficando porta.uto compósta porve!itur& o goveuo n~o tivesse praticado o 
a meoma eommissii.o da directoria da Associação aeto que r•ratícou, nós ter1aroos uma couilagra
Comme~cial Beneficen te e ·ao$ oegui11tes Sra. ção na província 1 
commerci.antes importadores : Ma.nool Gomes · Não, senhores. Quando eu protestava . con
Olyntho BastOB, Gomes de Mattos Cramer Frey tra essas pa.lavt·as, tinha iutilll& confiança de 
& C., Monhrd :Mettl~r & C., A. 'Vieira & C·., que o c~mmercio da proy-incia. de Pel'll;8m.
Andrade Lope• & · C., Brows & C., ROOriguco bue~? ·havia d.e ~er procedido de mod:~. dtgno 
Lima, Burle & C .• J. Fernandea Lopes Bernet de SI e da provtneta. que represento. (Ap o•ado$.) 
& C. e Ferreira Maia & C. ' E felizmente para mim, e felli:men.te para o 

«Em seguida o Sr. presidente poz a votos si commercio de Pernambuco, e felizmente paro. 
devia o commercio abster-se, até Mbbado 19 a minha} pro\'incia, po980 neate momento, com 
do corrente, de de•pachar g<>neroa na alfande- os ~ocnmen.tos que exhi~, mOBI!-'fl!' !lnanto 
ga , para evitar o pagamento do imposto de con- era. u úundada, eenl!o o[enstva o lllJnnos:~o, a 
sumo, e foi · tambem approvada. esta proposta arguiçio que aqui ouvi. 
por unalÚIIIidade de TOlo~. o SI\. GoNÇALVES F E ttlll:llH :- Em todo o 

c Indo a vot!-r-se a wllma parte da proposta. caso i nj n!ta . 
do Sr. Antomo Carlos, travou-se uma. ques~ . . 
de ordem, 6[!), Cill6 tomaram parte diversas pes- o_ SR. DUQU!<·ESTR.u>.~ T l!:IiJ:Il\À .-Phan-
SO&S, deelarando por :fim o Sr. Antonio Carl os tastiC9.. (H a ot~tros apartes·) _ . 
que r etirava essa. parte de sua di la prope!la. O _SR. MANOli:L PoRTEr.LA : - Nao fot s.ó o 

< o Sr. Manoel Guim&rães , porém, insistin D1ar1o de Pernam~:!:'co ; o Jornat do R,.ec•fe, 
pela mesl!l& parte da proposta, que tambem descrevendo a re1illlao de 14~ e o proced1monU! 
fizer11. su, e posta ella n votos foi igut.lmente que teve o commercw, expp~e-se nestes ter
approvad&, ficando resolvido qne a referida mos, que vou l er a ~mara ( e) . . 
commissão, pelos seus memtiros ~reseu tes, cCer~ de dua• = l pe~soM, . a. ma1or pa.rt• e~
fosso, nos indicados t~rmos, ~o pa.lao1o da pre- pregados no commorc1o, coroparecer"m alli, 
sidenci.a. · · nllo podendo caber todas no va.st ) sa.lão onde 

realizou-se a sessão, que foi presidida pelo 
Sr, Dr. Gome• ' ·de Ma ttos, cbefa da casa im
portadora Gomes de Mattos & Ir mãos; 

c Neste pé, foi levantada " <eoailo, e a classe 
commercial alli reunid&, em boa ordem, e com. 
a supr a-referida. commissão á sua testa diri
giu-as às 4 l /2 horaa da tarde ao palaeio pre
aideoeia.l, onde a. commisaão foi recebida pelo 
Exm. Sr. · conselheiro pre!idente da. p rovíncia . 

c.A ·comm~o expo~ a S . Ex. ãs resoluções 
d.. usembléa do commercio, e S. E:r. declarou-

11.Depois de ter elle e:<.posto com clareza e pre
ci4ii:o· o motivo da reuaiã.o, fullaram sobre o aa
anmpto muita.~ das pessoas presentes, e ÍOl'a.ln 
"pres~ntado• por escripto mais de cincoenta 
paréceres sobre a questão de que se tratava, 
em resposta a quesitos, que os promotores 
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da reuniiro haviam publicado na"i. fulhas úia
riss~ 

«Não sendo possivellcr todos dks,,ara scr~m 
devidamente apreciados, r;;:solvcu .. se' a nom~a· 
ção da uma commissão executiva, pat·a dctida
meJ?,t& c::t·tminnl-os o dar parecer~ a.ssim como 
representar aos poderes competentes contra o 
oiiosissimo imposto, que lentamente tom ido 
matando o commercio da provinc;s, com gta
vame para a popubção. 

"Tamb1m noou resolvido que nenhuma mer
cadoria se dllspaehari at9 sabbado de.> ta «:mana, 
dia em que a commissao executiva deve dat' 
cont-:L da sua incumbencia. 

« AssClntadas eata.s; dQliberaçõo;,; com unanime 
appl·ovação, e feita a desi~na~.ão das pessoas 
que deviam formar a coromissão, deu-se ·por 
terminada a ceunião, que !oi a demonst;-ação 
mais imponente c bani ta da. opinião public:l quo 
temos vislo nest~ província, e realizada com a 
::maior ordem e c.ong~a.çamen to. 

<Para logo julgou clln, c ace~tndawcn te, dat· 
começo a su~ cl evatb. incumbo ncia., toma. não t~
delibera~io de i:r e~p·Jr no Sr. eon!l.nlheit•o prl
sidcntc. da provinoio. o l[UB se havio. passado c 
pedir-lhe as providencias 'i ue estejam ao seu 
alcance.'> 

Ornt s~nbores, si o comrocrcio da vrovincia 
de Pernambuco via-se em difficuld,tdcs par:t o 
pag-amento do imposto; si consultava os hom~ns 
habilitados. e reunia-se no dia 14 nomeantlo 
uma comnli5.sã.o para. C"Xa.minar o. q. uestão -c 
acoosolhnl-o no procedimento que devia ter; 

. si níio tinha, ji pelo convite para a reunião e pe
los 'luesitos que formulàra, e já pela dcscrip~ilo 
feita no dia. seguinte pelos dous Ol'gãos da mahr 
pul,licidade da capitaL dado signal de •.Juerer 
apartar-se da leg·alidad" e da or.lnm ; como 
phantasi!!.t•-se a t>Ossibilidude da perturbaçiio 
da ordem publica e conoider:.,·-se a suspensão 
ela. lei como tncdià.t do sa.lvo.ção l~uhlica, como 
•vJtÜ foi dito~ ! 

O Sa. LOURENÇO DE ALBUQliERQUil (minisr,-o 
de est~angeit·o.<):- A' 1•ista. do telegramma do 
presidento da provincia da Pernambuco, V. Ex. 
tomaria. a. meswa .medída que o governo tomou. 

E si purvonLura. a IJJ"e!'..ideule de Perua.mbu:·u 
pudc-1· eonh.cc\}r c1u:tnto eon:;.oncu p~1·•• juir.os 
t~m~t'.n.l·ios c.oatra o commerci'J da minha pl'O
Ylncu, fique-lhe o 1·emo:-so de ter conLinuarln 
.a ~antet•-se n:t administração, qaan.do ot>au1 
mu1tn.s ü-e pron:u; do dc~-can:,:idOI':'lçiio quo I'e
cebb do gavel"'a ::> imperi<1.l. 

O Stt. l:LYSSES YtA>:x., :- Pruv" de dcscuu
sideraçilo, não apoiado. 

O Sn.. 1\f.tXOEL Pm;TELLA : -Ar~uido no seio 
d~ p_nrl unento, como foi, scrn quc'"hou,·c.ssc um 
rmntstro r1uo m·guusse a sua p 1bvra~ ao tucos~ 
Qm a; at•te, para defendei-o, som quo houvesse 
um só membro da d~put.~ciio pern:uul>ucan" 
11U c. ,.iGsse Cll"l seu au:s:ilio ... 

O Sa. Ut.'iSsl·'- VH>:xA :- :\:Lú .. npoiado. 

O Su. 1\hxoEr. Por,T~r.r .. \ :-, .. não sei 
como por um monl:,)nto m.v.üfpôde continuar n·.1 
~d1..Pini~traçJo d:t proyincia. 

ConsLa-mo ~[Uc a administt·a~Cio ~arluella 
provtllcta pasB:t~n ao Vlce-presidenLe. 

O SR •• JoAQül)[ TwAr,Jls:- Muito digno. 

O SL\· 11.':1.::\0E.L Pon.LHLLA :- Nib di.go ú con
te~n·ío ; ao gm·m·no é rluu cabe :1\'ali:rr o gT.m 
de confiança que alle mereoe. 

O Sn. UL'iSi\ES Vr.l..';;ü:- gm thcse 1i. Ex. 
Le:u r.u :ão ; só deyem ser comsen·a.dos aa. ;td.mi
nistr.tção os p:residc.r..tes que merB-cem n con
fian~~ do go'"erno. (Ha "''t>'O$ (t]JQrtes.) 

Si pot\r~ntu~-a o con.1mercio d::t prvvincii'L se 
liYe3SC insurgido c r;> ntra. :.1. ]~i ~iiDt"leslU~nle 
pelo. sua iuccnstituoion •lidad J c pr:)t'.mde~sc. 
110r on~ros meios. que nõ.o os lcgnes SOL' attcn~ 
dido, si foss e a inconsti~ucion~"lida.do o por.VJ 
especial a attcndel', seda de espe1·~r, ,1uc " 
preside11t~ d;,\ provinein a. clle ~c rcfo~·is ~o 
na port::~.ri~ pela ttaal mando~1 susp•: ndc1' 11. aL·· 
recadação do imposto. 

E neL:o ta crençn. paree~ t{ttr! lóm estado P go
vernll e o IJarlunento·~ mã:"J nito..) ;L ve1·Jad·~ - D.: 
:::;orpresa em soqn·es:\ o gav.·~rno :'l. ljUi repl·cscn
tado pelo Sr. ministro do.o;; .estr·:~.ngoil'oi; v:ri v~n
do CQ!UO os acontec1mt~nb~ se. derntn. 

O Sa. l 11;o::osl~S Vu_x~A:- A quetiJHC d~,o,:>rJ 
·,nalhc:ur c·st bon. O Sa. MolNOEL PonTELLA:- A' vislt> do quo 

a<:abo do dize,·, o honrado Sr. ministro de e•-
tt•a.ng-eiroa ha de ficar fazendo juizo ditfcrente. O SR. Po\\Tl!:l.LA:- Att·•nd:c a calua•·~ :i 

Sanhores,não han~da peior da que conservar po•·ta•·ia ,iJ pt·e;idcnte <la J•r<>vincia (lá): 
nas admiuistraçCíeft prcsident<.!s em quem $e n~lo « l'ahwiu da tjrosi.clencl.~~. d ~ Po1·nambucu. 1G 
deposita con'fin.nç.a. llo Agosto tl{~ 1882.-0 lJl'esi:.lelJt -~ da pi'IJVillci tl 

O Sn. LAcF..RD., iVJOUl'ECK:- hto .; maito lendo na d•lvida consideração :1 recl~m,ç;(o <J'l<' 
grave. lhe foi apresento.da. pelo commercio desta cid"de 

e, :ülendendo ao qut:! lhe retjrei::l~n~oao in"'pectOL· 
O Sa. liLtr<ou PoRTELLA:- Não quet·o fazer do ~hesouro pt•oviucial, em officio 11 _ ·J H de 12 

apreciações sobro" admitlistraçil:o que fui d:c do corrente, 'sobre as difficuldntlus que pt•ode
minh:!. provincia, porque considero·a como já ram da e;~;ecução d:: ordem do lhewul·o nc>cional. 
pa•••da. n. 111, de 18 de Julho findo, pan a arrecadação 

O Sa. JOB:E ~IA.lHAl~l~·o;- Foi nm deaf31.atre. dQ impt>~ to cho.mal o de c:msUJUO, resolvio! su~-. 
(!SR. J\lú.xo>:L PoRTELL.~=-. Inf,,lümente 0 p~nder ~ exec•~ção dos.§§5!,0 c? do ort. 17 d~ 

ultnno dos seu• arro•, para nao dar-lhe outro lel n. ~113 de-~ d> m .. Slll~ m ,z de Julho, ate 
nome, foi n!lo tet• p3ra com o governo impet•ial 'lue BCJ& a 'JUe't",O rcs>h'Ida P. •lo pod 'r eompe

. a linguagem qus os facto!, taes como acabo de l<m~'\"' •"juem Y<>l ser 'ub.nettld~.- J. L<óa"to 
descrever, lhe impunham. I Bw• os o· » • • 

Soft'rn.! portan~o, o governo ::t..s conaéquencias Attento~ os termos J .. )~ta por\ar1o., \•e-.sc rtne 
dQ coneervar pre•identea em quem não con-1 não a iuconstitucioualidado pOl' ,i, mas a 
fu.. (Apoi!tdos.) ineuquibilidade d~ loi provincial em·vist~ do 

V. tV.-62 
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aviso do miniaterio da fazenda foi invocada 
parajustíticnr o neto da suspensão. (Apartes.) 

E si a imposaibilidado da. cobrança do impos, 
to justificava a suspensão da. lei proviucial seria 
maio natural e explicavel qu3 em vez de suspen
der a !ei o presidente tivesse p3dido a suspen
são do aviso do ministerio dn mzonda. 

(Apoi ados e·aptrrtes.) 

Em voz do pedir a 1·evogaç<;:o do aviso de 
i8 de Julho dirigiu ao nobre presidente do con
selho o telesram= em que S. Ex. se firmou 
para considerar a ordem publica em eilrio pe

. rigo. 

O Sa. GoNÇALVES F.!RllEitu. dà Wll aparte. 
O SR. M . .L'WllL PoanLL.~ :-Eu preciso re

sumir-me. A hora está muit" adiantada e já 
tenho por demais abuado da. attenção da ca
m.ara. {Não apoiados.) ·Si até ag-oro. tenho 
moltrac.o quanto er.. it..fundad;J o receio do per
'urb><Ções dl!, ordem publie:o na c~pital da pro
'incia de Pernambuco a propoaito d~ co
brança de impostos, em cujo commercio vejo 
homens que por sua poaição, seu nom ~. seus 
serviços á causa publica. mu;tQ merecem e 
que •eriam incapazes de concorrer, ainda que 
indiroetamente, pa.t•a a pratica de um act' ~l
legal, eu preciso, senhores, com relaç!ío ~ mun 
.especialmenli e aos de~i• deputados conser
V!ldores por aquella província, occupar por 
mlÍII algum tempo a ettençito da cSo\nara. 

O Sn. TARQUJ.NIO [)J!l Souz.l:-V. Ex. tem 
prestado grandes s3rviços ao oommercio de Per
nambuco e h a do continmlr a prestai-os. 

O Sll. GoNÇALVES FBIUtEIRA : - Est:i. fa
zendo um verdadeiro historico da questão do 
imposto de consumo da.qaeUa provincia. 

0 SR. Lo!.CERD.1 WERNECJi. ; -E' um dis
çuroo muilo importante . 

O Sn. MANOEL PORTELLA : - Nós nlío tivemo; 
oecasilo d~ explie.~r os noss:IS votos na. 2'> dis
cussão do ilddiLivo. Por maia que en insis
tisse, Sr. presidente, par.l quo V. Ex . ml con
ceda!so a. palavra, não mo foi possível obtol-n.; 
mas deixei proferidas a lgumas phrases, tantas 
quantu el'>lm precisa.s 1>ara annunoiar q01o nio 
se trata,•a. de cau.<m da província dG Per
nambuco, mu de uma. .qusstão que r~•peil.aV"
" todo o Im11erio ; c _estas p&l,.vras, q ac fo
ram applaudtda.s pola dcput:.ção de Pernambu
co, de um c outro credo [lOlit:co, b5•tarbm 
para. demoM\rar <1 ue, votando nó; contra o 
additivo, não prejudica vamos os inter~s~s da 
provincia de Pern..m.baco,não vota vamos contra 
o com.mercio thquella. praça. .. (Apoiados.) En
tretanto, aanhor3s, o nosso voto pareceu s~r con
trario aos interesses do coinmercio de Pern1m
bueo. 

O Sa. Josi: M.&.RIANxo : - O~commereio in
"'rprctoá mal õ voto, porq11e en'i.endt~u <[Ue, n ilo 
passando o additivo, o governo mandaria resta-
belecer a lei. . . 

O Sn. MANOEL PoRULt.ol.; - Ni~u~ui fo:t. 
mais justiça ao commercio de Pernambüeo do 
qilll eu. :Mae, senhores, porventura o additi-ro 

era condição essencial para ser altendido 
o eomruercio naqnillo que nos pedia. 1 

O Sa. JosÊ l'riARIANNO :- E~a apenas um 
remedio pa.ra o Ill"-1 produzido peh revoga.ção. 

. O Stt. MANoEL PoarELL.t:- Con•eguinte.
monto basts.ria só o facto de ·termos nós dis• 
posições, eomo mani(estamo~, de attend<;r a.oa 
JUStos reclamo$ do commerc1o pelos metos le
.gaos, para que vota.ndo contra o additivo 
não .se pudeose concluir que prejudica.vamos 
os seus nobres intuitos, as suas justas recla
mações. E de feito nada tinha. o additivo 
com a questlío da revog•çiío da. lei ; são cou• as 
inteiramente distinccas ; e até o nobre depu
trulo, o Sr. JOllá · Marianuo, j& na. se>aão de 
ante-hontem disse que não se importava com 
a sorte do additivo, porque elle não resolvia. 
a questão, e · o nobre presidente cl.o conselho 
ainda hontem disse que niio Jizer~o q uest.io do 
imposto, mas da &pprovação do acto do governo. 

Senhores, e preciso tornar bem clara a nossa. 
posição a e.•te respeito. O que nos pedia o·com
mercio 1 A revogação Eh lei provincial, não 
tanto pela sua inconstitucionalidade como pelos 
'desastrosos effeitos que produzia, perturbando 
M rel&ções de pl'ovincia á. província, e restrin
gindo assim a acção propria da.quella praç~~o. 
Oom elfeitó, não era preciso que o commercio 
me pedisse isto a mim, porque !!.0 ser iniciada. 
na assembléa. pNvincial em 1874 a íd<ia do im
posto de consumo, fui eu um doo que primeira
mente o impugnaram. 

Embor.> respeitando o pensamento da. aaselil· 
bléa, ante a qual e 11 fui vencido, ficou-me 
sempre o receio de que o commcrcio viril\ a. 
soffrer as consequencias dnquelle imposto; .c 
quando no anno seguinte eu procurava reag1r 
e conseguir que ellc não fosse ma.ntido, á digna. 
a.ssociação commereial, dominad:1. por um pen· 
sarnento muito louvavcl, qual o do livrar a ex
portaçlto de todo o tribnto provincial e de fuzer 
co1n quo o impoato do consumo deix81189 de l·c
cahit• sobro os generos de primeiro nec:essidl\do, 
pedia li. assemblãa provincial um illlposto unico 
sobre a. importação, sJgtmdo a pa.uta da aUan
dega. E sendo al.tendida pel,. a>;&ombléa, dirigia 
a esta um voto de louvor. 

Não tardou, poróm, que olla liiCsma. \ 'Í H! O 
qu:mlo a~ tinbD. illudido. · 

Dentro em pouco se cstab!leceu essa . hd •· 
d11s tarif11s desiguacs, não sô com relação ao$ 
productos estrn.ngeiro~, como, o c1 ue é rn&ili de
ploravel ainda, em relação aos produclos na
cionaes (apoiarlos), causando damnososeffcitos 
na praça de Pernambuco. 

· De minha parte,como d~ deputação pern~m
bneana, não havia e não ha senão o desejo de 
í~zer cessar o imposto, considerado não só in~ 
constitncional,como prejudicial à praça de Per
nambuco. (Apo iados.) 
. Na representação qoe o cnmmerdo. ultima
mente dirigiu à est·1 camara encontram-se as 
sagointes palavras que seriam bastantes para 
explicar o se u pensa.meuto e o nosso procedi-. 
menta (lê): 

c E pD.rÓ. que •e não julgue que ;o conune17io 
de Pernambuco oe nega a eoneorrer pelos metos 
a seu alc111.ce para M deepeza~ · neceasariãs ~ 
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mo.nnt.en~ão dos serviços provinci~es, nem que 
concorre para desorganização dos mesmos ser
-vi~s e dão satisfação de seus compt•omissos, 
lembram raspei tosamen te os supplicantes como 
medida provisorb e de immediab applicação, 
que, revogadas as disposições citadas e reat!l.
belecido o livre trs.nsitointerpr<>vincial,,e man
de cobrar por lei geral em todas as províncias 
uma tan a.ddicional, nos jã. elol'adi•simos direi
tos aduaneiros arfecadados em cada uma delbs, 
com applicação especial á suas despezas ; si 
melhor arbítrio não fôr ditado pela sabedoria e 
illustração da asse:nbléa geral.» 

• O . oom.1uercio pediu a revogação da lei pro
vtnclal, e, para quo SJ nã:o suppuzease que o 
s~u fim úra isen Lar-se do pagamento do im
posto, disse : si tl.nto <i neúesario, estamos 
promptos ~ pagar um imposto addiccional, 
r.mhora reconheçamos a.. importação ja mui
tissimo onerada, ai ~o poder lo.gislati vo não 
occorrer outro alvitre preferível. 

Quando u comwercio i.lHShn se enuncia v a, 
não tinha o pensamento de prender o pedido 
de revogaçã~ da lei a lembrança rJuC nos su
g•,ria do imposto addiccional. 

O Sa. JosE MAiliANNO :.-Seria um~ imbecili
dad 1 pedir para pagar imposto. 

O Sa. 1\hNOEI, PoR7ELL,~: -Seria u= embe
eilUade, como bem diz o nobre deputado. E 
<JUOndo formal foss& o pedido, desde que ou me 
convencesse da sua improcedencia, cumpriria. o 

· dever de manifestar-ma coutra. 

O Sn. GoNÇ.LL>Es F.ERRElRA:-Adhiro a esta 
<l~claraç~o do nobre deput<ldo. 

O SR. MAL'õOEr. PoRTELLA:- Represe~tante. 
da naçil:~, tenho a. respollSlLbitidade d:J. minha 
opinião o do m9u voto . 

Mas semelhante pedido não .foi feito. 
(Apoiados.) 

Sugga~indo a idcia do imposoo a.ddícional, o 
commercio não faz mais <lo qne procurar q_ue 
em si se fizesse o juizo a que tinha direito 
(apoiados);elle quiz mostrar que si da resolução 
revogatoria da l~i pud~ssem resultar c.lifficul<la
des pa.ra.u.s despezas publica•, e81a.v& prompLo 
a conco~ref: outra não póda ser a. interpretação 
elo seu pensamento. (Apoiados.) 

O governo,por<im, suspe!ldeu a lei e cruzou os 
brs.ços. Foi preciso que o nobre deputado pelo 
2• districto apresentasse na sessão da 23 um 
projeeto rev~gatorio c ao me.mo tempo m~tro 
que serviu de base ao additivo ultimamente 
lançado ao esJneeim~nto nas pastas da com
mis:~o do orçamento. 

O Sa. Josli MARtA.c'fflO :-A palavra do go
vet•no e• t<i emp•!lhada; 

O Sn. M.~oNoll!L PoaTELL.I. :-0 govo~no gu~ 
pendeu a lei, tomou & respon.sabihdadc do acto 
que suggeriu ao seu delegado ; e jâ ha decor
rido um maz, tempo bastant~ para que viesse 
pedir ao poder legislativo a rovogngão não só 
daquella. lei como das demais leis d~ ~utras 
provi!lcias que cons tgt•am o mesmo imposto. 
(Apartes.) 

O nobre depubdo apresentou o seu projeoto; 
mas nem meemu assim u governo quiz dar có-

pia <lo si. Apo•ar da ut•goncia ro 'J uerida p!>rn 
set· o pt·ojecto admittido na ordem do dia, foi 
collocado em lagar em que não pôde ser cliscu
tido ; e pedida a. inversão da ordem do dia para 
que fo ":•o ~iscutido, cnoontro11 o nobt•e deputado 
na ma1or1a, que representa o pensamento do 
governo, a. rnotis formal opposição ao seu pedido. 

O Sa. J~s:E MAt\IANNO:- Acredito que o go
verno esteJa empenhado em dat• solução a. esta 
que.~ão. 

O Sn. MANOEL PonTELU:-Si com relação ao · 
projecto revogatorio deu-se isto, com relação ao 
additivo, não sei como explicar o procedimento 
do governo, da commissão, e da propria camara. 

Senhorns, a 23 do mez passado foi esse pro
jecto apresenta.do : consignava. o. idéa de um 
imposto igual de i O •lo em todas "" províncias 
do lmperio, sendo o seu producto entregue ás 
províncws para, as suas despezas. Tres dias 
depois a commia>ilo de orçamento, que não 
podia deixar de· ser conhecedora do pensamento 
do govemo, em vez ue imposto igual, cons~a
graya em um ad.litivo apresentado :i. lei de orça. 
me nto a· idéa de um imposto desigual, ou 
antes legalisa,ra como imposto geral a~nelle 
que está estabelecido na província de Pernam~ 
buco a em outras como imposto provincial. A 
desigualdade das tarifas continuaria com os seus 
desastrosos offeitos, c legalisada po1· lei geral! 

Si nãú era este o pensamenlú de cada um dos 
membros d~ commissão, foi certamente o do 
governo. 

O Sa. Josi M~u>.lANN0;-1\Ianda. a justiÇa que 
dedare que o noht•e presid·~nte do consol1to 
sempre se pronunciou pela t~xa igual. 

O Sn. MANOEL PoRTELLA :-S. Elt. o Sr. pre
sidente do conselho já disse, ou nesta casa ou 
n~ outra, quo, apresentada a idéa, teve occa
oião de conferenciar com amigos deputados 
pelas ditferentes provinciaa ern que e:riste o 
imposto de consumo, e que desta conferencia 
rasul târa a idêa que n comrnis~ão apr~sentára,o 
imposto differencial. 

Tres dias depois tivemos de ver o nobre depu• 
tatfo pelo 2° distcieto insurgir-se, e com ra.z3.o, 
contra esse addi ti t'o, mas em termos que pn'L'~
ccrarn inconvenientes, devid08 ao seu tempe
rJ>mento. 

Foi ontão que o nobre deputado pelo i O• dia
tricto, mos\rando-se senhor do novo pensamento 
do ll'overno, annunciou que este aceitava a. idéa 
de 1mposto igual. E logo em seguida o illustre 
deputado pelo i3° diatricto, :membro d.t com
missão de orçamento, explicou o seu procedi
mento :~colhendo a idea de imposto igual em 
substi~llÍção .do desigual, que havia proposto. 

Mas, senllures, o que vimos ~ O governo fez 
questão de confiança. Tanto bastaria, quando 
outras razões não tiVàsaemo!, para que nõa, 
conservadores, nós da opposiçã:o, devessemos 
n9gat'·lhe nossos votos. E o governo fazia qnes
t·"o de oonfianç~. não pela id<la que na sua 
maioria encontrava grande opposição, mas para 
obter um bi ll de indemnidade pelo ao to da sus
pensão da lei. 

E porventum a divergencia uão era justifica
da? A idéa. era. aceitavel1 Não. Era do in te-
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res;;e do comwercio F N~o ; nem precifro insistir 
1}:\ J~).HQn.SJI•:t.ç[;;, por,J U~ ? ararl:e r}Q nobre 
d ' J;Lll~ .lo. h.a pouc:> d..1d0 1 c. t.;Ja.o.s ~!UG ba.,la.nte. 

J!a> diz-s,;- era moio de suppnr o desfal,rue 
ih l"i~GlÚta.pt"-tvin cial. 

\~ua.ndo assicn fosse, p1.t·g~ato: por a.mm·. da 
rcccil:t de alg-am:ls proYlnc_:.:J.s~ C.in qu? ~.ust>1 _ 
o i~1p •J sto de consuma, deveriam se_r tnbutadas 
al!l rn:~.is provinch~ em que úste Imposto não 
<>~istG 'I !\'üo. ("1part•-' .) . . _ 

Mas diz-se que as pronnews em que nao 
c:d.;te. NiM irnpo~;;to acham-s~ sobrecarregJ.do.s 
de ~lespc zas, e r1tie suas rendas se1·ão a.~gm.e.n
tfLdas para sãtisfàr.el-as: esquecem, porem! que 
t•:m dlns os s9us ot·camentos regulado.'. e n1LJ 
cn.be no poder légish.tivo g-eral altt~ r~~l~os. . 

Conse.g-11iatemente, senhores! não pod~rn 
ser nunca. pm· a mor da.s finan~s prov.1nc1a.es 
dG P.·1·naml>LlCO qlle de,,ressemos: nós cônMt'r~~ 
,,om os nossos votos ont fa·cor do addHivo. 
M~•, ~enhores, este addlti>"o porventura po

de,·~ cob1·ir a grattde f~lt, que na receit~ pro
vin,.:;ial re:mlt:l. Ja.~mppr(!l_.:s.ão cio imposto da con
SaillO ·~ 

O Sa. Josi ÀL\l:tiA«:>to da um ap11.rte. 

O Sa. i\IANOEL PoRTELLA :- O nobre depu
t.1dO eng(J.na·.se no seu calculo e o reconhecerá 
iJ u<.J.udc..' ~ i ver o~X:a.~iliu du companu· ess:e calculo 
com o que foi feito pelo digno Sr. Vieir~ Souto 
no JoNw l do Com.'fn.ercio de antc-hontem. 

Ba.st~ ~!tender á diilhen,a das dbpo•içues 
gnspcnsas! O'!,§§ 2-- e 3o respeitaru a me1•cadori'J. 
imptu-t:lc1a do ~str:1.ngeil'o, osts.belec.end0 co um 
10 "i• e no on tro3D •;,. · 

0::; .§:§ f<J c 4° re.s:>t!itam a productosn;'\ clo
lUV.! ~·. :1 que conseguintemeute nio poderão ser 
np~licaveis os iD 0 /o addicionn.es. 

O SH.. A~~ro~IO DE SrQ.u lHR..\.:- Nem o go
yr~["ll,O vjsou supp t·lr intehament.e o f'ejicit. 

O SR. Jo;;:.\ }L\ R 1.1 ""o :-Mns tarnben1 a )>ro
vincio. tem mUHilS dcs~Je~as, a que póde dcb:a.r 
dt} prover. 

O Srr. Fr.Lrcro nos SANros:- A crítica d~ 
mediU.-;1. é 1-'erf::!ita; o 11ue 1uero ver ó o ~lu~ Sê 
,]~ nm log:l:r ~risse. 

O Sn.. JÕsl:Í DL\uu.xso:-Em log-ar disso nada 
se pUde dar. 

O Sa. ALCOFORADO Jmomn.:- A assem.bléo.· 
pt·ovincial <Í quem póde d>r o t•au,edio: cl!a 
ilev~ olísoriroinar as despezas ger, es das pro
vinóae.•. (H a outros aparres.) 

O Sn. l'a~>cDENTE:- AL\en ç"o! A discus
são desh modo t:.'ll'Da-se intel'lniM.vGl. (Conti
nua'l'ít os a11a1·tes.) 

O Srr. Prrzstnl<l:<TE: -Attenção : A discussão 
por dialogos não fÚ<le contin.uar, nem ser 
tolet·"da.. 

O Sa. M., :<OEL PoRut.r..t: -Senhores, basta
riam estas duas considerações pa1·3. qu-2 ntto 
pudess~mos ~oLor em f~vor de>Se udditivo. Os 
nosso• vQtM, porém. estão mais que .instifica
du•. porquanto. foi o prop<·io g"Ovcrno, que, 
n:t :)a. discUssão 'Vdu á ca.m':.\radiz.~r! 
~ Não está estudado. a mnterin, precisa qué 

y)1. a. uma comrnissão,que a eslnde,a. examine, e 

sugg-lra. os ~ei'Os necessa.riús para. que possa-
mos Mnseg-m:r o nosso fim~» _. . 

E foi a !tendido, senda o addü1vo rettrado da 
uiscu.-ilo do orçamonto. 

Da sort~~ qu6 vai á. mesma commissãa, qne 
propó:l :t imp·.>s:iç.ão ditferan_cial1 que depois tl. 

S11bsLituiu po1· imposição tgual e que agoi"a 
não sabemos com o que virà. 

O Sn. Ar.co>·aRADO : - Agora nâo ha mais 
tempo para cousa alguma. 

O Sn. j\1ANOEL PoRTELL.\. : -Certamente 
não vil"a com n ·imposição addicional, não. 

O SR. ANTO"«O nl! SIQUEIRA : - Porque 
não'! 

O SR . ML'<OEL PoR~ELLA:- Chamo a "ttenção 
do nobre deputado paro. este pon.to. 

O honrado Sr. presidonte do conselho, ho~
Lelll~ a<J inic iar o cteba.te da 3:~. discussão, :a.gl
toQ de novo a que•lão. Tendo sido proposto c 
resolvido pela camara. adiar a. discussão e o 
~:<•me da. mateda, pareceu-me ine~plicavel 
'lue S. E:s:. de novo a agitasse. 

P.re:;tai. ma:s::ims. nttenç&o ao di~cunso de 
S. Ex. e tirei a conclusão de que S. Ex:. já não 
cogita mais dos 1 O •f, como uma. receita prov~n
cial (apoiados), mas dos iO •f• como rece1ta 
gcr.1l ; t~nto que S. E:x. disse; . 

..: Si diminuis o imposto d'e exporta.ç~ot a1 não 
quereis supprir a differença pelo imposto do 
sal e pelo do fumo, então ~hi tendes os 10 •fo, 
que darJ:o uma ~quivalenci.a. pa1·a supprir o 
de[icit <J.ue eu presumo. " 

O SR. T.mQumw lll! SouzA : - Sito estudos 
feitos a" jour le jour. 

O SR. MANOIIL Po~TRLt.A : -Sob qualquer 
ponto de vista que seja, não me cabe a miro nesta 
occ~siao emitti.~ juizo. 

Aguardo o j ui'zo da commhsão a r e ;peito e o 
pensamento qu~ porventura tenha o go,•arno 
sobre tão importante assumpto. 

O SR. ANTONJO PE SIQUEIRA : - Conto até 
corno voto de V. Ex. 

O Sn. MANOJ'lt PouELL.I. :-Não recusa~ei 
o concur•o do meu votQ par~ aquillo que fór de 
manifesta utilid::odc publica. 

E' p0$5\vel que o gove~no apresente iàéa que 
mereça a minha aceitação. 

Folguei de ve~ o honrado presidente do con
.srllho, ao enunciar ~qui o ,sen pr:~g-r&mru~, in .. 
cluir nelle a idéa da nomeação de uma com
missão que trate de estuda.r a discriminação 
dos impost JS geraes e provinciaes. 

A Leu\.ll.tiva qu~ fiz p:tra se nomear uma com
missão para o mesmo Jirn, traduz bem a dispo
sição do meu espírito par... o eram e e apreciação 
deste trabalho. 

O Sn. ANTO);lo DI< SrqUEIR.~: -Foi por i• to 
que disse que contava com o voto de V. Ex. 

O Sa. MAXJEL Pali.TELLo\. : - Conseguinte
lnento não mo resta. senão esperar qne seja 
apresentado ests trabalho_ 

E tanto mais Mnfiaia.mento o e~pero 'jU:>.ntn 
vejo '1 uc o honrado senador pela p~ovincia de 
Goy;u, o Sr. Silveira. d:t. :Motta., pediu hontGI!l 
no senado 0.0 governo cópia~ d~ loàa.• as leis d•s 
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provincias que têm estabelecido impostos sobre o 
consumo, afim de, CO!!;O mGm.bro que e d:>. com
missão de ~SBembléas pro>inciaes, preparar para 
estas uma medida que não as colloque em po
;;i~ secundaria. de modo que não se pose~ 
dizer-lhes' é uma esmola. ou uma gorgeta 
(aparte$), mas para que, consideradas na posição 
a que tem direito, possam, dotadas dos meios in
dispensa.veis, fazer rlesen volver os rM1trsos de 
que cada uma de lias dispõe. 

Acredito q_ue alguma cousa de bom ha. de 
surgir do meto deste canos ; e muito folgarei 
si por acaso puder ser feita a discriminação 
de despezas e impostos geraes e provinciil.es. 
(Apoiados e apartes.) 

N~o se diga que isto é uma pan~céa ; não é 
de hoje, mas de muito que se clama. pela &~tis
fação desta necessidade ; e si: é um~ panacéa, 
ella tem sido aprego~da por diversos e9tadist1s 
de ambos os partidos. 

Em diversos relatorios o iovernJ tem chamado 
a attenção do poder le.gislativo p?.ra essa ne
cessidade, e alg11ns trabalhos já têm sido fclitos ; · 
na camara e no sen~o por mais de uma. vez se 
tem nomeado eommissões particulares ou mixtas 
que tratem deste objecto ; é elle da ma:dma im
portaMia. 

Nlio me domina o provincialisrno, mas la
mento sempre que vejo, por qualquer fó1·ma, 
amesquinhar-se o clementa provincial ; faço 
votos pela integridru:le do Imperio, mas re
conheço que muito importa diminuir a dema
siada centralização administrativa. •.. 

Peço mil desculpas aos nobres deputados pela 
e~trema bondade com que se dignaram ou~ 
nr-me. 

Voz:ts ,_Não apoiados. Tem fa.llado muito 
bem. 

O SR. MANoEL PoRTELLA :-Preciso ter
minar. Si nas oonsiderações qll a tenho feito 
houve olguma apreciação que po• •<' ter eu
commodado aos nobres deputadoa peh provin
cia .de Pernambuco, meu.s advorsarioa {nilo. 
GjM<ados). não esteve is~o em minha inten~: 
a todos faço justiça, reconl!ecendo-os domin&
dos do d~sejo de protno~o.r o deseRvol v;mento o 
progresso da provincia que representamos. 
(Muito bem; muito bem. O orador e (elici
rado). 

A discu.asão:fica adiada pela hora.. 

Vão a imprimir as seguintes 

REDA{)ÇÜES 

Do p>·ojecto n. 136 de 1882 

Emendas feitas e approv~d•n pela c3.mara dos 
de_pl!tado~ â prop?sta do governo qu~ abre ao 
m1ntsterw da agrlcultu~a, commercio e obras 
publicas urn)redito de 367:981$71~ para repa
ração dos estragos causados â ferro-via. D. 
Pedro li pebs chuvas tel.'\'encia.es dos mezé~ 
de Fevereiro e Março do corrente anno. 

Acreoc&nl~He no)ognr competente: 

A aasemblé& geral decreta.' 

Art. i . • (Como na. proposta.) 

Art. 2. o (Como na proposta.) 
Art. 3.• (Como na proposta.) 
Sala. d3.s sessões em 13 de Setembro de 1882. 

-Affonso Celso Junior.-Gener6So Marques. 
-Leopold• de Bulhões. 

Do projeçto :n. i88 áe 1882 

Bmen<ias feite.s e approvadss pela ca.mara dos 
deputados á propost3. do governo que autoriza o 
p<>go.mcnto di> diyid~ de e:s:ercicios fi.ndoo na 
importancis. de 13:2&2$'500, proveniente da im
preasão de annaes p3.rlamentares anteriores .. 
1857. 

Acr~scente-~~ no logar competente ; 

A assembléa geral decreta : 
Art. L• (Como na proposta.) 
Art. 2.o (Como na proposta.) 

Sala das comzni..o!sões em 13 de Setembro de 
1882.- Affonso Celso J•mior.- Gen.,-oso 
Marques .-Leopoldo de Bulhões. 

Do projecto n. 223 eLe 1882 

A assembléa geral re~~olve : . 

Art. 1. 0 E' o governo autoril.ado a mandar 
matriculllr no 1• anuo da faculdade de direito 
de S. Paulo o alumno Antonio Justiniano W.• 
Chagas Junidr, que, depois de pagos os re.
pectivos direitos, serã admittido a exame daa 
materi.as do citado anno. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposiÇões em 
contrario. 

Sala das commis.sões em 13 de Setembro 
de i882.-Affon.so Celso Jun.ior.- Generoso 
Marques.-Ceopoldo de ~Buthões. · 

'Do projecto :n. iftl A àe 1882 

A asscmbléa geral resolve : 

Art. i. • O governo é autoriLado e. conceder 
i oom~anhia da e•trada de fetro Mogya.na a 
garant1a de ju~os de 6 '/• ao anuo, e por espaço 
de 20 annoa, sobre o capital, no marimo, de 
7. 000;000$, neccssario para que a. reíerida 
companlU a prolongue n sua via ferrea do ponto 
ma.is conveniente atà à margem esquerda. do 
Rio Grande, em direcção á cidade de Uheraba, 
em Minas ; &endo obrigada a construir um 
ro.m•l pa.ra. os Poços da Caldas nesta pro
víncia.. 

Art. 2. • Esta concessão será considerada cs.
duca, si os trabalhos do prolongamento não 
forem começados d !litro do pm.o de um a.11.no, 
salvo ca110 de força maior. 

Art. 3. • O 'governo poderá desapropriar a 
estrada depois de iO annos. 

§ i. o Dentro uo pra•o da gan.ntia. de juros, 
pago.ndo um capital, em dinheiro ou títulos dn 
diYida publica ao juro ·da garantia., igual ,;. 
somma garantida. 

§ 2. o Depois do prazo de 20 annos de ga
rantia, pagando o capital conforme o § i •, cor
~s.pondent~ á móJ.ia da renda liquida do ultimo 
qmnquennto. . 

§ 3. • Si, porém, a companhia desistir da. ga
rantia. de jnr03, só podern aer feito o resgate em 
qualquc" tem ('O na fórnm do § 2. • 
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Art. 4.• A companhia g-ozarà. de privilegio, 
de aceõrdo com as concessões semelhantes, por 
espaço de 50 annos. 

Art.· 5. • Re-vogam-se as di•poeiçõea am con
trario. 

Sala dos commiosões em 1.3 de Setembro de 
1882.- Felicio dos Santo.f.-Barào elo Guo.hy. 
-F. Beli::a.rio. 

Ordem do dia parn14 de Setembro de 1882: 

t• parte 

Continuação da ta diacussão do projecto n.65, 
sobre o commereio e transporte iutar-provin
c:U de eaenvos. 

Conti.nnação d& 3• discuaaão do o~mento da 
receita. geral do Imperio. 

2' parte (às 2 iJ2 lwr<U ou antes) 

Discussão da interpellação do Sr. Diana ao 
Sr. presidente do conselho . 

f.• discussão do projêelo n. 206 rel~tivo á 
re?ogáção de leis provincia.e• . 

Continuação ds i• discussão do · proj ccto 
n. U3, toecla.mação Tripoti. 

2• diacussão dos projoctos ns. !90, i50,i20 e 
12i de 1.882. 

Continuação da 3• rli•cu>do do projecto 
n. H6do i879. 
~ diseusllio do projecto n. 23 A, rebtivo á 

estrad& de·ferro de Baturité. 
i• dioct~ssão dos projectoo no. 2i4 e 232. 

Lwnnta-se a sessão ú 5 ij2 horae da. 
ta1-de. 

-----:l ·-

69>- SESSÃO )':H f4 DJJ 8JJTE31BRO DE i882 

Presid~,.,;ia d<l Sr. L ima D..arte 

Rodrigues Peixoto, Abelardo de Brito, Gene
rozo Marques e Barão de Canindé. 

Compat·ecew, depois da cba!!llldà, os Sra. 
Martim Francisco Filho, Franklim Doria, Lou• 
ruço de Albu({U&r'l.ue, Ferreiro. de Moura, Elc
mimia.no,José Pompeu, Barão da Villa olá Barra, 
Sou za Leão, Henrique Marqu.,., Ulhóa Cintra, 
Olympio Valladão, PomP<lu, Soares, SilvU.no 
Bt•andiio, Perc\ti, Pnuh o Souza, Coelho Campos 
e Almeida Nogueira. 

A 'a 11 horas o 50 minutos, a.clumdo-ae pre~ 
sentes 65 Srs. deputados, o Sr. pre•idente e.bre 
a sessão. 

Comparecem, depois de a.ber ta a sessão e ain
dt> dentro da hore.regimenta.l, Oll Sn. Bar!IO de 
Ara~gy. Cruz, Feliflberto, Tarquinio deSoaza, 
Rodrigues Lima.. B~rão da Leopoldina, Lacerda 
Weraeck, Soul'!L Queiroz Junior e Pa:!SOB Mi· 
randa. 

CompareCEm, fór~ da. hore. regimental, oe Sn. 
.oUves de Araujo, Zama, Vianna Vaz, Augusto 
Fleury, Aifonso Penna, Gonçalves Ferreira, 
Maciel, Rodolpho Dantas, Ferne.ndes de Oli-l·ei
ra, Escragnolle Tauna.y, Ruy Barboza, Aristi
des Spíndolo, Bulhões, Panlino do Souza, Fx-an
eisr.o Sodré, Serapltico, Andrade Figu<>ira, Ma
noel Portella, F. Belisario, C~rneiro d& Cu
nha, Almeida Pereira., Tertuliano Henriques, 
Duqu~Estrada Teixeira, Contagem, Jo&quim 
Tavare•, Diana, ArauJo Pinho, Joaé Marianno, 
Amaro Bezerra e Fehcio dos Santos. 

Faltam, com causa participada, os Srs. Ba-rãO 
da E staneia, C&stello Branco, Gomes de CMtro, 
JoiO Clletano, Mae-Dowell, Per&ha da Silva. e 
Saluotio.no. 

Faltam, •em causa participada, os Srs. Be
zerra de Meuezes, Camargo, Costa Pinto, Fer
reil'a Vianna, Martim Francisco, Prisco Pa
ra®, Silva Mafra. e Sou~a. Carvalho. 

SUMliA.RlO. _ ED•IKun. _ Roquerimcoto• dos ~"· . E' lida, posta em discussão e approvada sem 
debate a. acta. da oeasio de i3 de Setembro Adriaq~ Pimentel, Ru.y Barbosa, .o\ntonio Pinlo a Soar~ s. corrente. 

-r'.&llt&I&A.r.a1t'& »&. o.ozs J»> l:lt&. .- Coa1ina:lçlo da 1• 
tliocossão do projoeiO • . 63. Eaeort3111oalo. - Co oH- o Sn. t• S:&Oitl1!TAIIIO ® . conta do seguinte 

EXPEDIENTE · 

Olllcioa: 

nuat.io da 3:.4 dist.u~io do or~~oQto da recoita. Dia
torso dD Sr. Bodrigdcs Poi:toto. - SZGt:liD.i. PA.ftTI D.\ 
enDf!li oo ••--D~nss!o da intorpeUaçio do Sr. Dilln.l 
ao Sr. prosidcate do coo.setho. Di$Gunos tl.Ôs Sn. Dbna.• 
Visconde do Paran041ui. (prcaidoolo do coosolloo)o .Uo- Do ministerio d<ls negoaios da fazenda, 
tiei.-Ordo>~ do dia v•n llí do Sotomhto de !8t!l. de i 1 de setembro do corrente ~no, devolven-

. do o a.utogra.pho aanccíona.do da resoluçã'o da 
. -A's 11 horas, feita a chamada,ac)t.a!n-ae J.>re- usembl""- ger:U exonerando o ex~thasoarairo 
sentes os Srs. Lima Duarte, Matta Macl:iado, daá loterias da côrte, Saturnino Ferreira da 
Ribeiro de Menezes, Leopoldo C(lnba., Basaon, "Veiga, da. respons~bilidade em que incorreu 
Viein de Andr..do, Pereira Cabral, Vaz de para com a fa.enda na.cional.- Inteirada,: ofli
Mello, Gonçs.hes de Carvalho, E spindola, An- ci&ndo--se ao senado. 
tonio Pinto,BarãC>de Anadia,CarvalhoRezende, Do ministerio dos negocias do imperio, de 
Penido, Almeida Oliveira, Juvencio Alves, Ma,. i3 de setembro oorrente, communicando que 
noel <:&?los, Rego Barros, (gn&eio Martins, Ri- neota data dá conhecimento ao preri.dente da 
b1s, Ratiebona, Candido de Oliveira, lldefonso província dasAlagôas do. r<lsoluçio desta camara, 
de Araujo, MontaDdOD, Alcoforado, Ulya~ea rela.tiv&mcut~ á eleiç'io a que se p~ocedêu olti
Vianna, Tbeopbilo, Cnntlo, Sinval, Moreira de m•mente no •• districto eleitoral da me.&Jna 
Bnrros, Aln.ro Co.minha, Cruz Oouvôa, Anto· província.. -lnleirada. 
nio de Siqueira, Prado Pimentfl, Siln Maia, Do muuto 111iDi1terio e de igual data, com
Adriano Pimentel, Ca.rloa Alfonso, Barlo do llliiiD · cando em reapoat& que nesta data ee re• 
Guahy, AJilnso Celso Junior, Alfredo Chavea, quiaitam da 1!1.-t.. 011111'"- muuiciplol informa
Ca.rnoiro, da Ilccba, Rodrigueo ·Junior, Meton, çllel a I'Oipeila d&l concllQi!eJ quo oner&lll aoa 
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forneced<>res de gado pelg pasto dado ás rezes 
-em Santa Cruz. -A quem fez a requisi~.ão. 

Requerimentos : 

De João José Fagondes de Rezende e Silva, 
pedindo que se adopl~ em 3• discussão a 
emenda apresentada pelo deputado José Ma. 
danno, membro d"' coaunissão de constitui<;ão 
c poderes, 

be Manoel Mari& Bahiana, pedindo gar»ntia. 
do juros de 6 "/• sobre o capital neeesoario para 
a construcção de uma estrada de ferro entre a 
povoação do Timbó e a cidade de Aracajú, com 
um ramal pela cidade da Estancia. à villa do 
Lo.garto n& província de Sergipe.- A· com
miMão de commercio, industda e artes. 

Da camára municipal de Pouso Alegre re
presentando em favor· da estrada de ferro do 
Douradinho.- A' cowmisaão de couunercio, in-
dnstria e 1!J'le5. . · 

São approvadas as redacções do's proje'ctos 
ns. 136, 138 e 223 todos de 1882. 

E' lida, posb. em discussão, dispe!lllada de 
impressão a requerimento do g,., Matta 1\ia.
chado e approvada a seguinte redaeção: 
RedacçiJo da tm~nda off.erecida pelo s~.Matta 

Machado ao projeota ••- 223 de 188-~ 
A asse.mbléa geral resolve : 
Art. i.' E' o governo autorizado a mandar 

admittir á matricula em qualquer das fncnldn
des de direito do lmperio o estudante J oseftno 
Fernandes da Silva, pagos oa respectivos di
reitos para. a ndmissão a exame. 

Art.· 2.• Ficam revogadas as dispcsições em 
contNLrio. 

Sala das commiosõe& em 14. da Setembro de 
1882.-.1./fonso Clelso lunior.-Geni!J·oso Mar
gues. 

Sã:o lidos c vão a. imprimir pa.ra en t1·ar na 
ordem dos traualhos os segnintes 

Projeetos 

N. 228.-1882 

2• SESSÃO 

A commisaão de camarao munic.ipaes, a quem 
foi presente o projGcto de poslura de 3 do Na· 
VGmbro do anno pnssado da cama m · munici:p~l 
da côrte, que permitt<l ~os proprietarios. e m
quilinos o plantio do arvores :l. frente de suas 
eaoa~. independentemente do licença, tondo-o 
eulllinado e reconhecendo a utilidade dessa me
di~, é de parecer que SB adopte o s2guinte 
prOJ8Cto: 

A aasemblêa geral resolve : 
Mtigo unico. Fica approvado o pr~jecto de 

postura da Illma. e&mara mnnicipal da côrte 
<I~ 3 de Novembro de 1881 que permitte aos 
:eroprietsrios e inquilinos o plantio de arvores 
a frente de sua& casas; revogadas llB disposi· 
~ões em contt•ario. · 

Sala das comm.isaões em 13 de Setembro de 
1882.-Thoma.z Pompe,. de Souza Brasil. 
- Monfandon.- FeUtio dos Santos. 

Projecto de postura. 

Art. 1. • Os proprietat·ios ou seus inqniiÍJios 
poderão plantar arVllres em frente sos predioo 
que habitarem, independente de lieença da 
Ilhxia. cama.ra., comta.nto que aquell:r.s tenham 
a dista.ncia. de cinco met1·os utna. de outra., e. que 
o trancei em seu desenvolvimento n~ embru-ace 
o curso das aguas pelaa sargetas, guardando 
todas o me15im.O alinhamento ; fica.ndc obrigados 
os propriets~ios a ~eporem o calçamento no 
estado primitivo. 

Art. 2. • O arvoredo que fâr plantado fóra 
destas condições será in11tilisado. 

Art. 3. • Ficam revogadas a~ disposições em 
contrario. 

Paço da lllma. eamara municipal do Rio de 
Janeiro em 3 de Novembro de :!881.- Eu, José 
Antonio de Magalhães Castro Sobrinho, secre· 
ta rio, o snbsm·evi.- Jose Ferreira N abre.
Ma.lvino da Sil~a Reis.-Dr. Henrique 
Hermeto Carneiro Leão.- Dr. Americo Hip· 
polyto Ewerton à~ Almeida.- Anto»io Tho
maz 9uartim. w 

N. 229.-!882. 

2• SIISSAO 

Posttwa municipal sobre J><>raàa ,jc 
"ehiet{los 

A comwisaão dt:~ camara.s municipaes1 a quem 
foi presente o ofli.cio do Sr. ministro do imperio, 
de 22 de Agosto de 1882, remettendo a esta 
camara. o projecto de posturas da Cllma.ra mu· 
nicipal da córte, sobre pa1·ada de vehiculos nas 
rw;,s do. cid~de, tcQdo-o o"nminado attenta
rnente, e reconhecendo-o de utilidade publica. 
é da parecer que se adopte o seguinte projecto : 

A assembléa g·eral resolve: 

Artigo unico. Fica. approvado o projeeto de 
posturas de 7 de Agosto de l882, d!!. camara 
municipal da cõrte, regulando a parada dos 
vehiculos nas ruas da cidade ; revogadas os 
disposições em contrario. 

Sala das commissões em 1.3 de Setembro de 
i882.-Thoma.: Pompeu de So1~;;o; Brazit.
M ontandon,- Felieio dos Santos. 

Projecto de postura sobYe parada de 1lehicttws 
nas ruo;s do; cidade · 

Art. i. • Todo o vehiculo qoe tenha de parar 
por necessidade de carregar e descarregar, 
ou poL' q n..lq 11er ob~taculo em seu transito, 
deverá ficar a um~ distancia tal, que deiJCe 
franca passagem a qualquer outro vehicnlo .• 

Art. 2. 0 A companhia ou em preza, cujo ve
hiculo infdngh· a dispoaiçi!o • upra, será mul
tada em 10.$, em cada infrncçio, o no dobro na 
reincidenciA. 
Pa~o da Illma. cam:>.ra municipal do Rio de 

Janeiro em 7 de· Agosto de 1882.- Eu, José 
Antonio de :Magalhães Castro Sobrinho, secre
tario, o subscrevi.- José Fcrrâra Nobre. 
-: Ma~·~ino da. 8HM. Reis.- Antonio TT•o= Quartim.- Dr. Hlinriq<~c Hermeto Car
nciro Leão.- E'Oaristo Xc~Pi~r da Veiya.'
Antonio da Casta Cha'Oes F11.ria. 
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N. 230.-18B2 

2a. Sli:SsÁO 

Postura municipal solwe o lagedo das 
testadas 

A' coromisa.io de camaras munieipnes foi 
presente o aviso <lo ministerio. do imperio, de 
21 de Abril de 1881, em que remette a esta 
cawara. um projeetó de postura da. ~a.Ill.lU'a ma
nieipal da. côrte, regulando a substituição dos 
lagedos nas testadas .dns edifieios. 

A com.missão, reconhecendo a utilidade dessa 
medi<b, é de parecer que se adapte o aeguinto 
projecto: 

A ·aasembléa g eral resolve : 
Artigo unico. Fica a.pprova.do o projeeto de 

posturas de 24 de Março de !881, da ca.mara 
municipal da côrte, ~ue regula o modo por que 
tem de ser substitu1do o lagedo nas test.1das 
dos edüi.cios qW>ndo cstro.gado ; revogadas as 
disposições em contrario. 

SaiA da.s commissões Pm 13 de Setembro de 
1882.-Thomaz Pompeu de So,.,za Brazi!. 
-Montando.-..- Fe!içio dos S.zntos. 

Projecto de post1-wa 

Art. i.• Licença alguma. ser! concedida 
para obras sem que o proprieta.rio forneça á 
cama.ra o lagedo para substituir o e:ristau te 
quando · ash·~gado. 

Art. 2.• O juiz uniC<J para classificar o estado 
do la.gedo, afim de ser sllbstjtuido, se~.+. o en
genheiro municipal do districto, que serã sem
pre ouvido ná!l petições para. obras dirigida• a 
cams:ra.~ 

Art. 3.• No caso de reconstruc~ão toW o la
gado serâ entregue á camara logo depois de 
concluida a. frente do pred.io ; oendo concerto ou 
simples reparo inte1•na ou e:darnamente, o b
gedo sera fornecido desde que o :fiscal vise 
o alvara de licença. 

Art. 4.• A infracçio desta postura é passível 
da pena de 30$ e o dobro ns. reinei:iencia, a.lem 
do embargo na obra ate a entrega do lagedo. 

Art. 5.• Ficam. revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço da Illma. co.:mara municipo.l, 24 de 
Março de 1881.- Jost! Ferreira Nobre.
Dr. Ame>.,' co Hippolyto Ewerton de Alr,.eida. 
- TorquatoJose FernandesCouto.-Antonio 
Tlwmaz Quartim .-Dt. Henriqu e H~~r?neto 
Oarnliro Letto.- Antonio da O o• ta C ha.T>os 
Faria.- Dr. Her•ltogeneo Pereira da Silva. 

N. 231-1882 

A oommis:são_, reconhecenào ser de urgente 
neeesoid..de aquella medida o de utilidndo pan• 
a pJpulação do Rio de J a.neiro, é de parecer que 
se adopte o seguinte proj~cto: 

A a.ssembléa. geral resolve : 
Artigo unico. Fica. ~pprovado o projecto de 

posturas de 3 de Março de i88f da camam mu
nicipal c a córt~ relativa á posse de cães nas 
frogueziaa urbanas e su.b-uTbana.s~ sem licença 
da Illma.. camara ; revo;a.d• s as disposições em 
contrario a 

SoJa d~>s commissões em 13 de Setembro de 
1882.-Thomaz Pompeu rle Sow:a Bra~il.
Montandon.-FeUcio dos Santos. 

Projecto rle posturas 

Art. i.' Ninguem peder:i. possuir cães nas 
fl'eguezias urbanas, sem quo tire annQalmente 
licença ·do.lllms.. eam.ar~, pela qual pagara a 
quantia de 5$000. 

Art. 2. • Os cães trarão colleira em que se 
achem gr"vados os nomes do dono, e o ca
rimbo da Illma. eo.ma.ra. 

Art. 3.• Ningu~m pO<iera conduzir cio pelas 
ruas, a não ser '{lteso por atilho ou corrente 
mois ou menos forte, seg11ndo a corpulencia. e 
força do animal. 

Art. 4. o Serão rnort..os todos .os cães qne 
forem eneont~ados soltos nas ruas, e•tradas 
e caminhos publicas, exceptuando os compre
hendidos aos arLs. i 0 e 2° QUe serão levados 
pars. o deposito até que seus do !los tenham pago 
a m11lta. de 10$. Si, porém, não forem p~ocu
rados delltro de 15 dias, terão o mesmo destino. 

Paço da Illma. ca.mara municipal do Rio de 
Jane Íl'O, 3 de Margo ·do 1.881.- Eu, bacharel 
José Antonio de Magalhães Castro Sobrinho, 
secretario, o suh9crevi.-Jose Ferreira Nobre, 
presidente.-Dr. Ame.-ico Hyppo!yto Ewrton 
de Ahneid«.- Ma!víno· da Sil'Oa Reis.
Evarisfo Xavier da Veiga.-Antonio Thoma:; 
Quartim.-Torquato Josê Fernanrles Oouto. 
·-Dr. Hermogeneo Pe>·eira da Sil~a. -Dl·.Hen· 
ri'{Ue Hermeto Carneiro Leão.- Antonio da 
Costa Cha~es Faria.. 

N. 232.-i882 
2& SESSÃO 

Po.~tura 1>11;nicipal sob1·e a venda de peilt:e 
A oommiasílo de camaras munieipaes, a quem 

foi pl'esente o projecto de postura. da camara 
municipal da ciirte, d•tado de 4 de Agosto de 
i88i, rehtivamente :i. venda de peb:e, exami
nando a materia. com toda a attenção, enten· 
de1.1 e~imina.r algo.ne artigos desse projecto, pelo 
que e de parecer que se adapte a seguinte 
resolução : 

2• sll:llsio A assambléa geral res~h·e : 

Postura municipal sabre posse de orles Artigo anico. Ficam approvadoa os· arte. 3•, 
, . 4•, 5•, 6• e 7• do projecto de postura da camara 

A comm1s~ de c":m_..r, ... mun~clpae~ foi mn_nici_Pal da eórte d.e 4 de Agosto de 1881 re
p•e•nnt~ o av110 do muu.tuto do 1mper10 de lat>VO o. -venda de pen:e ; revogada• as di&po•i· 
7 de Ma1o de. 1881, em que remette ~ esta ca- \ ções em contrario. 
m.a.~a o PrD.JeCOO de p~ur. da eam;u:a mu- Sala das eommi%~~s e. m i. 3 de Sete!l\bro de 
:ll:l.Clpal .da côrle relativa ã posae de cãe• nas 1882-- Thoma; Pomps« ds Souza Bra:;·z .-
!rsc_aUlll.o ll!'bana•. M oMAndcm.- F~licio dos Sct.ntos. . 
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PY.ojecto de post1.1ra sobre a 1lenda de peixe 

Art. L o A vends. de peixe sera d'ora em 
diante feita a peso, 

§ Exceptua-se a venda que fór feita em 
gTosao pelos pescadores. 

Art. 2. ° Cada -vendedor de peixe é obrigado 
a ter ou trazer com sigo balança e pesos. 

Art. 3.0 O pebte só poderá ser exposto ã 
\'enda em bancas de m~rmore. com escoadores 
para agua, os quaes deverão ser dirigidos para 
os esgotos ou para algum deposito movei, que 
deverá ser esvushdo pelo. menos duas vezes 
por dia. . 

§ !Js vendedores am,bu1a.ntes poderão trazer 
o p9lxe -em ceaoos, cqmtanto que seJam estes 
acondicionados cum folhas para sua. melhor 
conservação . . · . 

Art. 4. o Fica prohíbido guardar peixe pa.ra. 
venàer de um para outro dia, mesmo em gelo, 

Art. 5.o As cas~s de vonda de pei>:e devem 
ser mantidas em estado de escrtipulosa limpeza, 
sendo prohibido deixar ·correr humidade para 
o solo. 

Art . 6. o E' pt•ob.ibida a venda do peixe que 
não e ativar perfeitam9n te são. 

Art. 7.• O infractor de qualquer destas 
clausulas incorre na mul ta de <!0$ e o dobro na 
reütcidencia, além da a pprehensão e destr~iç~o 
de peixe e q~ando estiver nas condições do 
art. 6.0 · . • 

Art, 8. o As ostras, mariscos -e seus simi. 
lares ficam exceptuados da.s pr~sumpções do 
art. 1.• 

Paço ·aa Illma. carnal"& municipal do Rio de 
Jlloneiro em 4 de Agosto de 1881.-E eu, José 
Antonio de Magalhães CastPo Sobrinho, secre
tario1 o sub:Screvi.- J"osi Ferreira Noõre.-
M doi no <la Sil~a: Reis.- Antqnio Thom= 
Quat"tim.- Dr. Americq Hippol!JIO Ewerton 
de Almeida.- Antonio da Costa Cha,es 
Paria.- Torquato Jos.e Fernande• Couto. 

1882-N. 233 

2o. 8:&SSÁO 

A commisstto de justi9a civil, a quem foi 
presente o req11erimenLo de Fra.nciseo Teixeira 
de Faria,, com os doeumento3·que o instruem e 
no qual solicita c_onceseão da augusta cama.ra 
dos Srs. deputados J;>ILra a1vogar na pro\incia 
de Sergipe,- onde Já exerce a advocacia ha 
muitos a.nnoa, como em qualquer pt•oviacia do 
Imperio, é de parecer que o pretand~nte, em 
vista dos documento~ que offereceu, esta· no 
eaeo-de mcrocor a gr~ya <JUC pede, porqu~nto 
mostro11 que não só dispõe de b~stantes habili
ta.ções para· o e:.:ercicio d~ profissão a que 
entragoa.-ae, habilitações theoricas e pratiea.s, 
como ta.mbem que 6 digno d<> coníian_911 publicar 
pela sua honestidade, qualidade imprescindiTel 
aos trabalhos da advocacia. Não é a primeira 
vez 'lue a camara dos deputados ter& de pro
nunctar·•e sobre o assumpto do reguerimento, 
isto é, ha preeedente qu~ a póde mspirar no 
sentido de acolher o pedido em quealão, sobre
tudo para. galardoar o merito prníissional. 

Pensa, pois, s. cornmissão que deve ser votado 
o ~eguinte projecto : 

v. tv.-63 

A a.sse~blóa gera.l resol\'e : 

Art. t. • E' concedida ao advogado provisiQ:-'o 
nado Franeisco Tei"eira de Faria. faeuldad.e 
para. advogar-em qualquer fôro do Brazil, como 
s~ fo_s!W diplomado por qualquer fac11ldade de 
dl!'elto. · 

-A:t. 2. • Revogam-se as disposiçõas em can
trarw. 

Sala das •eosões, i4 de· Setembro de iS$2.-
0andido de Oliudra.-L. Ratisbo>ta:. 

E' lido, postO em discussão e approvado sem 
debate o seguinte 

Parecer 

1882.- N. 286 

Projeoto de postYras sobrcÍ "cobrança de foros 

A· conimissão de · camat•as municipaes foi 
presente o offi.aio do ministério do imperio de 
15 de Abril de 1882, rernettendo a esta camara 
os papeis. relativos ao Frojecto de regnlame~to 
formulado pela Illma. camara municipal- da 
corte par:.. cobrança dos respectivos fóros 
acompanhados da cópia do parecer de consult~ 
da secção dos negocias do impedo do· conselho· 
de eshdo _de 12 de Janeiro do corrente anno. 

A coillllli3são, considerando sobre a.materia, 
é de parêcer que sejam estes papeis remettidos 
previamente a oommissão de justiça civil. 

Sah das commissões em i3 de Setembro de 
i882.-Thoma~ Pompeu_ de Souza Brazil.
M o»tan<lcn.- Feticic dos Sa>ttos. 

!"' lido e vai a imprimir o seguinte 

Pare c !R' 

i882.- N. 287 

2• SESSÃO 

Pro jsCto de poshtras sobre a tlet~da de pl!.o 
a peso 

A' commisslio de camarao municipaes foi pre
sente o aviso do mini.sterio do imperio de 6 de 
Setembro de 1881, enviando a ca.ma.ra o projecto 
de posturas formulado pela camara municipal 
da ci>rte, relati-vo á venda. de pão, 

Attendendo a que se trata da restringir a li
b~rdade _do vendedor, crea_ndo-lhe embaraços 
nao J ustlficave1S, o a co=s.são de parecer que 
não seja adaptado. 

Sala das commissões em i3 de Setembro de 
1882.-Thomaz Pompeu de Souza BrazH. 
-Monta>tdo>t.- FelicCo dos Sar~tos. 

Pt-ojecto de postl.'"l'a sobre a .,enda- do plf o 

.Art. i·, 0 O pão destinado ao consumo publico 
nio poderá aer vendido aenio a. peso. 

Art. 2.• Os vendedores ambulantes de pão 
são obrigadoa a trazer eomsigo balan~a e pesos. 

Art. 3.• Oainfra.ctoreapagarão 10$ dem11lta 
e o dobro na reinéidencia. . .. ~-·:- ; 

·~ . .. .. :""· 
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mento muito regul11r, pelo unico facto de ter .Art. 4. • Ficam reTo gados "' disposições em ..-otado em am candidato conservador e nll'o no 
contrario. · · 1 d Ri d candidato l iberal. ·. · Paço da I!lma. cs.mara mumc1pa o o ~ 

Janeiro em 21 .de Julbo de 1881. - J~se o SR. EsciU.rmoLLE TAUNA.Y:-Bem parece 
Ferreira Nobre.- Dr. Hermog~noo· Pere<ra ser verdade isto. (H a outros apartes.) 
àaSi&oa .-Malvino d<.Silva.Reis.-Dr.lle_n- o SR . ANTONIO PINTo:- V. Ex. póde jura.r 
rique H.,.metn Car,.eiro Leéto . - Dr. Amenco nas minha& palavras. 
Hippolylo Ewerton de .Almeida. -:- To>'!luato E<1 não reparo, Sr._president!', 9.ué a asse"!~ 
Josê Fernades Oouto.- AntO!uo Thomaz bléa provin cial _de mmha p:ov•ncla, com?"r~
Qua:reim. - E oaristo Xa"Oit:r <l<l Ve iga.-An;- cipando dos odtos part1dar1os· da localtdade, 
tonio da Oost4 Chaves Fuia. - I osli A~tomo assim proceda, porque _tod~ nós sabemos<! que 
de Mt~gaUtãuCastro Sol>rinlw, -secretario. ó IIllla assembles. pro-.:mein.l e ~m<? ~ p&tx~es 

o Sn. Pru:sm=:-Tem a palavr~ o Sr- Adri- :Uli ardem com inte&suiade pela mttmtdade em 
ano Pimentel. que está com os odi~ locaes; o qu~ eu adlll;irQ 

o Sa. AnB.r.&No Pr:HENTBL pede ao Sr. presi- e que o actual pres1dent,e da mtnha prOVl!!-
dento que eonsuHe a casa sobre. 8~ lhe concede c ia, moço de quem aliâs fuço o melhor conceitO 
na sessão de amanhã, e •e<n p_reJwzo ~a o_rdam pela •ua iltnstração a talento, . o. Sr . S~neho 
do din, 15 minutos de urgenc1a_par!'- 1usllficar Pimentel, eommettesse esse arbrtr1o •.• 
um requerimento sobre negocros tmportantee Os Sl\S: MllTON, RoliRTGUES JUNIOR 11. ou-mos: 
da sua proyincia. -Não apoiado. 

Cons11Itada, a casa resolve pela aflirmativa. o SI\. T!loM.U Po~IPEO:-Não apoiado; peço 
o Sa. RuY BAB.aosA. peie ao Sr. presidente a palnra. .. -

quo consulte a. Cà8a oobre ai lhe. eo~eode na . O Sa. RoDOLPHó llA.;'iTAS :- 0 presidente .do 
primeira ~2ssào e dentro d~ pnmeu·~ t res Ceara é incapaz .d~ qualquer injllBiiça. Peço a 
quartos dQ hora uma nrgenetn de 1.0 nunuto> palavra.. (Cru:am-se outros apartes.) 
para. tratar de assumpto concernente â instruo- 0 Sa. ANtoxro Pnrro :-... tanto mais revol-
.ç~o publico.. tante,diúa eu, quonto asse profe~or nunc.a ~eu 

Consultada, a e:lSa rcoolvo peln &flirmativa. logar, no cxercicio de Bll$ proftssao, ao Illtntmo . 
. O Sr. Antonio Pinto:- E' re~l- reparo. 
mente, Sr. presidente, com muiia r epugnanell>, o Sa. TIIOKAZ Pol\[~EU )!l oomos &l!lNHORES 
e verdadeiramente contrariado, que neste mo- dão ar>.rtes . · 
mento vou occupar-me da negocios da minha o Sa. ANTONro PrNTO :-Eu respondo ao 
provineia, que parece fa.talment~ cond~mnacla IlObr<l d eputado o Sr. Thomaz Pompeu que, •i 
a um estado anorm;U e ts.IIto m:uo grl!-ve_ quan- era de CQII\'61liencia publica a eadei:a ~e l~_ti!'l 
to esse estado provem do e!amenlo. \lrmctpal de emQuixeramobim, aassembl ea pronnetal podta -
vitalidade dos povos, que e a admm1atração da =•r .u; usa câdeir->, independente da sup-
j ustiça publica. . . pressioda cadeira em S. Bern&rdo das Russas; 

~"' il6Ss1io ~e . an~hontem o meu tllus~;e não haveri.a. neceaeidade de transferir um& ca,. 
~1go e eo;--relig10n~n~ depatad.o pelo 8• dt~- ~ deira cuJe ~rofcasor o digno e merecedor ~e 
tr1cto da mmh":. provmeta, o Sr · Alvaro Cami- todos os elogios. Porto.nto, esoa transícronc1a 
nha, 1~ve nccasr~o ~e mostJ·a r a est.a rllustre ca- foi só 11ara um desábafu parlidari_o. . . 
mara a perseglllçao q~o. ora _alli •.o ley~nta Mu esta po11to eu deixo ao c11ter10 e miei
contra. os nosso~ co-r :tg10nar1os, ahás d•gnos ligencia do meu nobre collega o Sr . Alva:ro 
de. to;!~ a. constderaçi!o pela 1irmeza da ~e11s Caminha. Quero oceu·par•me com outro mu1to 
pr:mctp.ros,_ pelo m J.leraçao de suns doutr111as maia grave 9 pa1·a 0 qual chamo n attonçio de 
a_p_ola JUattço. ~ue.>. co.da. 11m ae deve no exer- toda a camara: é a persegtiição violent•, in
Ciclo de seus dn·e•to>- . . . _ justa , acintosa. que ·~ levanta contra meu 

O nobre ~epu1:1.d0 refer~u-~e a persegut~o, distincli.sailllo amigo, contra um cidad«o pre
de qu7 t ' Ue1, Jl?l & tra11efe•encla de Ulll.2. cadetr~ stante, contra um bomom cujas .qualids.dos cotlo 
de Jatun. da e1d~e do S. B&rnardo das Russas acima de toda snspeitz, e appéllo para os no
para Qwuramob1m, bres deputados l iberaes que aq11i estão, contra: 

UH Sa. DEPUTADO:- De<!l'otado. pela aliSem- o coronel Joaquim Sombra, chefe do partido 
bléa provincial. (Ha outros apartes.) conservador de MAra.nguape. 

O SR. ANTO:<to Prto.-ro: - Decretada pela as- G Sa. MEroN : - E' muito e:taltado, ó um. 
sembláa provinei:>.l,_ qu_o me parec~ facciosa, só- graudo. (H a outros apartes.) . 
men te .eom. ~fim pnnc1pal de punzr eo:n a pena 0 Sa. AXTONIO PJNTO:-Si en puàesse, diria 
de deportac.ao .. · ao nobre eollega que atirasse a pedra ·; e 

U:w:A voz:- N~o apoiado, V. Ex. é injusto . queria .s:ber que!l' , no Ceará, !lãO é _eu! ta<io 
o SR. ANTO:;ro PINTO:- ..• ao digno pro- em poht1ca. (.Ap o•ados.) E a.dllllro mutto .a não 

fessorde latim. 0 Sr. Perdigão,.. exaltação d9. nob~ deputad~ que me xnter-
' . rompe ; &dmiro mlULO! (Apozaàos.) . o Sa. THOHA.l: POMPEU:- Eu responderei "- Eut&:etanto, vou narrar . o fa.eto, p ara que a. 

Isto. (Ha outros apartes .) camara &e convença d& verdade do que digo. 
O Sa. ANToNto P tMro:- .. :professor distineto, Foi ha póuco tempo denunciado pelo crime 

hom&m moderado em polittea, de . comporta.- de morte e .. e meu illustre amigo. Pergunto . 
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aos nobres collegas liberaes, q a e me ouvem : o 
coronel Sombra, homem qu~lilicado, de car>rter 
pacifico e ordeiro. commetteu o crima que s~ 
lhe quer amibuü· 1 E" um"' injustiça, e uma 
iniquidade attl·ibuir-se-lhe tal crime. 

U>i Sn. DEPUUDO :-v_· E:t. e~pouha o facto, 
e nos depois o apreciaremos. 

O SR. AKToKro PINTO ' -0 facto foi o se
guinte: 

No fim do anno passado, quando o S1·. Dt·. 
Ja.guaríbe Filho foi á província do Ceará, não 
só tratar da. saude da sua esposa, Col>l.o tambem 
pleitear um logM· nesta camara, estando em 
Marangua pe, foi convidado para ver uma do
ente. 

O Sn. MuoN :-QuB j:i. era tratada pelo 
.coronel Sombra, qu.e não era medico, nem e. 

O SR. A>:roNro PrN·r·o : -Elle foi, .eneon
trou essa doente á mor~e e deoenganou-a;entre
tanto, cumprindo o sen dever de medico, receitou 
es temetlios que lhe pareCeram conveniente e .; 
e como não ]?odia damo1••r-se , pediu ao 
CO!"Onel Sombra, qua é entendido nestas muíe
rias, embora não sej ' formado, e que. e um ho- · 

. mem caritativo, que fizesse a applicação dos 
remedios, conforme o diraot.orio4 Faito istot 
retirou-se. 

O coronel Sombra, espontaneamente, sem 
paga e somente por o:ffi.cio M caridade, f<li ad
xninistrru• os rcmediçs G continuou .por âlguns 
dias a prestar este serviço i doente, at ê que 
que elb morreu, como previ~ o medico. 

Eis ahi o e1·imo dG morte coxnmettido pelo 
metl nmigo; foi porqtie, sob a indicação de um 
medico, applicou l'eiliedíos a uma. do•nte!(r\par
t~s.) E' dahl que oslih<!raes do Ceara tir~r:n 
um crime para perseguir um homem prestau
te, p•u~ desmoral.iza.r a um cidadã:o qualificado 
e qne A muito cnnhec.ido não só na pro\-incia llo 
Ceará, como nesta córte por maitos homens 
importantes, por isso qu.e tem aqui estado mui
tas yozes. (Apartes . .) 

O Sa. AKDRADE FIGUEIRA : -Apoiado. 

O SR. A:-;To"'lo Pno;:To :- E\1 bem sei, Sr. 
prosidente, que as minhas palavra• são perdirlaa, 
não só po~quo o governo nilo tem inter,'ençâe> 
imme.liata. neste negocio, que está. nffecto ao 
poder judicim•io, como tamiJem porque, estando 
es~P.B minh~e palavras em divergencia eorn as 
dos nobres deputa los liber~es, não podem te1· o 
credito que deviam ter, nem sou tão pretencioso 
que queira da:r a ellas m"ior yal.o!' do que á.s 
dos no b1•cs deputadas. Estou sôruonte fazendo 
uma e:tposição para cham~1· a. atLenção do go
verno, a sua solicitude para estes fac tos da 
minha . provincia, afim de q..e se foçn. cess:.r 
cstn. perscõuição que :se leranta. :sen1 ro..zão 
de >er. · 

O Sn. RoolUGUEs J UN!OR : - Quaes são os 
factos~ · · 

UM Sa. DIIPUTADO: - Qual foi o reo de 
policia 1 

O Sn. ANTONio PINTO:'- Eu explico a V. Ex. 
Um individuo aeeusado e processarlo por furto 
de gado vem á jua;iço. publico. denu.nci.ll.r um 
cidadão important~ por um crime ima.g-inario, 
como acabei ile expor. (A.pa~tes.) 

Eu já diss~, e sei que o governo não póde 
interYir di:rectamente nisto~ mas pôde acon
selhar ao sau delegado. 

O Sa. TnoMAZ Pollfl>Eu '~Então quer a in
tervenção do poder executivo nessa questão ; 
(H a outros apartes.) 

O Sa. ANTo:sto PINTO:-Eu creio que niote 
paiz o poder ó tudo. (Oh! Oh 1) 

O SR. THOMAZ Po~n>Eu :-Trata-se de umju.iz 
de direito conservador. 

0 SR. ANTONIO PI:>o'TO : - :1-fas V~& O meu 
collega o que eu tenho em vista : quero que o 
gove1·no aconselhe moderacão ao seu delegado. 
porque o meu receio não está. nas autoridades 
judiciarias, que hão de fuzer justiça, está nessa 
inlcrfercncia ou nessa. acquie•cencia do presi· 
dente da provincia. .em actos tão revoltantes • 

E dlgD a V. Ex. qual é a intoo·ferencia que 
póde tet· o presidente : é a de nomear promo
tores hornena mai~ esclarecidos e ma.i5 jll.Btos, 
homens mais ins Lruidos no direito e no cum
primento de seus deveres. 

O SR.~ TaoMAz PoMPEU : - V. Ex. não se 
quei"a do juiz de direito da localiàade ? 

O Sn. RATrsgoNA: -Quem ·e o promotor de 
Maranguape 1 
· O SR. Tl!O:o!.~t PoMPEU : -O promotor e ·o 
juiz de direito oão conaen·adores, 

O SR. ANTON!O Pr"TO:- Já. que S. Ex. 
quer ::rrr~stur-me. para uma. dÍ5!cu..~~sio odios3., 
eu declaro quo o prornotot· é conservador, mas é 
di!sidente, inimig-o de meus amigos c amigo 
dos membros do partido liberal da m ínha pro
-víncia. (Oh! Oh I Riso,) 

O Sn.. Tf!o~rAz Po>!PEU ' - Elltiio V. Ex. 
quer um promotor conser\·ador e amigo ~ 

O SR. ANl'ONIO Pr>:ro : - Quero um promo
tor amigo do direito e da jUsti~a. 

O SR. THOlii-'~ Po}!PEU : -Então o que lã. 
est:i. não e·~ 

O Sn. ANTONIO Pr:wro :-Não é, de certo. 
O Sa. TKO><Az PoMPE~ : -Folgo em saber 

disto, porque V. Ex. dá testemunho de que o
p:>rtido conservador no Ceara não possue ho
mens que s ejam garantidores da jus ti~. (H a 
outros apartes.) 

O Sn. ANToNro PINTO:- Mas isto não deve 
causar hnta celeuma, nem Íl!dignaçã\) da par
te dos nobres de~utado•. 

0 Sn. ÀN'TO -10 Pnno :- s-0 6 te u • . O Sa_: ':ÇHO:'Az I'oMPEU :- Não me causa in-
bei de referi;, Ent~o V. E:t~ acha ;o\c~ ~c:e dtgnaçao, . n .. o; cau•a-me apenas repa~o. 
um homem qualificado, um homem de posição,\ O SR. At-.'1:01<10 PlN-ro:-Admiro muito este 
um homem pa.eiüco, um homem de Yirtudes açodamenl.o em se m~ contestar, :\uando a 
ftrmadaá m sociedade, seja desacatado por um· causa é tão calma, tão fria, tão indtfferente, 
réo de policial que não p1)je causar receio nem sobresalto. 
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Ora sonhure•, •i <> facto de que trato nii<> é UJ:ll; perseguição, !I que Vem tantoS ap>ri~S ~OI 
nobres depu tados I a. que vem ~anta prOOlpl~
çio na defesa 1 Eu apenas quero pedir prov1~ 
dencia•. (Ap;;:rtes.) 

Eu nlo 11011 deputado de provincia eatl'lUlha, 
oou lá do eentro do Ceará e sei como as consas 
se f~z~m. :Mait:ss 1·ezes a.quillo que não se póde 
e>plica.r patenlewente, está na ronsciencia e 
no conhecimento daquellea que estão a par dos 
meios que ae empregam ; e e por Í$50 que me 
dirijo ao governo ... (Apoiados.) 

O SR. TsoMAz Poii!:PEO:.-V. Ex. está fazendo 
·accusaçues """ ~aus amigos, a.os C()n3ervadores. 

O SR. AN'!ONIO Prmo:-Não, aos ligueiro$. 
O Sa. Tso~rAz PoMP.:ti: -V. E:.:. n'ão confia 

nem no promotor,. nem no jaiz do direito da 
local idade. 

O Sa. ANTONIO Pn~'IQ:- Deixem-me íallar. 
Si todos &ão conse:rvadore;, não ha perigo ; ~i 
estou tall:<ndo inutilmente, deixem-me conll· 
nuar. (Ri•o.) 

Como disse, quero apenas que o goveTn.<> seja 
ll!llicito em ouvir a palo.vn de um rept:esen:
tante da n >ção. V. Ex. bem aabe, Sr. prest~ 
dente, qu& tenho-me conservado calado toda a 
•essão ... 

O Sa. ·METO;o; : - Tem làlla.do innitas ve-
zes. (.Riso.) ' 

O Sa. ANTON!O PrN70 : -Espere, deixe· con-
cluir o meu pcosamenlo. . 
Tenh~me consêrvado calado toda. a sessão 

relativamente aos negocios da. polHica local de 
minha província.. 

·O Sa. lUTrsnONA. : - Isto ó verdade. 
O Sa. ÁNTONIO Pu<to:- Oi( apartei, quando 

Wl intempeativos, têm eata respostt.. (.Riso.) 
Tenho-me abstido calculadamente para que 

nlo se diga que vim plaDtar a.'desordem no 
seio do partido conservador. Quero ver o meu 
pal'tido unidJ, comnacto, caminhando ~o clarão 
da mesm11 idéa. (Muito ~m !) Mas hoje, que 
um a.migo do preetigio do Sr.Jo~quim Sombra. é 
~m11açado na ao.~ liberdade e na oue. honra ••. 

O 811.. Ronarouzs Juxr<>a dâ UIU &p&.rte. 

O Sa. A""TOl<IO Purro : - Jé, :foi denunciado, 
mas anda-ae proellr&ndo ainda comprar lest&
munbaa na cidade de Ma.nnguape . . 

O SB.. RonatGUES JuNIOR:- Qnem 1 
0 SR. ANTONIO Pu~TO:-Não sei, não m'o 

explic-dl'llm . (Apartes.) 
Ou a perseguição parta da disoidencü. con· 

s~rvad?"a, ou parta do partido l iberal, p eço pro-
Vldene~.aa ao governo. 
· Portanto, os a.partea nJlo têm logar. 

·. o·sa. ·TRoMA.t POlllPEU :-Têm tQdo o Jogar. 
(,H a outros apt~rtes.) 

. ~ SP, •• PUSIDEN1ll :-,Os a~. são pl'Ó:
htbtdoa p elo reguneB.to : não têm logu em 
oceasião nenhuma.. (.Riso.) 

Obslrvo. ao orador que eatá esgotado o temp<> 
da. nrgencuo. 

O Sa. AlilVNio PINTO: - V. Ex. tenh:l pa.~ 
ciencia por mais dous minutos; vou ter
minar. 

O SR. P!!.ll!IIDENTl' :--Peço ao nobre depu
tado ·que resuma o que tem a àizcr. 

0 Sl\. ANT0!110 PINTO:- Eu diSEe a prin
cipio que entro com muita repugnancia ne.ta.& 
questõe&; sio qu esUles pessoaes, que desagra
dam muiLo, nlio ~ú a. mim que dellas me oc
cupo, como li c amara, que me ouve. Mas <> 
putido liberal da minha pTo-vj.nci& que, sorra
t eiramente, p<>r meio da intriga, fez separar o 
pa1:tido conservade>r .•• 

O Sa. RonarGuEs Ju:uoa :a: OP1ROB ·Sl!.NBORES: 
-Não apoiado. 

O Sa. ANro"-ro Pr~"l<> :- ••• ainda nllo estA 
satisfeito, e.iuda <juer aniquillar o ultimo dos 
nOBSos amigos, si isto íór preciso, com a pena 
de forca. 

· O Sa. R.A.l'rnoNA. :- Ahi .V. Ex. não tem 
r&zã~. 

O SB.. Al."ToNio Pn<w:-Tenho ~azoo, porq_ue 
estou a par doa fictos . Eu sei CJ.Ue forças tem 
essas inconvenientes ligas hybrrdas entre os 
partidos. (Apoiados e aparres .) 

O que eu n~ quero -oi que e pal'tido liberal 
se aproveite da dissidenoiA conservadora para 
perseguir aos nossos amigos o a um amigo 
como acabo de dizer que é o coronel Joaquim 
Sombr". (Apartes . ) Appello p.ra. o conceito 
e para· o juizo do in~egro e illuolrado Sr. An- · 
drade F1gneira ; appello · para os proprios 
depu~ados h'bera.es que não hã<>-de düer o con
trario. 

O Sa.. RA.'l'ISBOJSA:- Eu DA:o o tGnho senão 
nest:J. conta. 

O Sa. ANT0.1110 Pnno:- Portanto, esta per 
seguição ci injusta, e o governo, compenet!'an
eo--se do seu dever, não aronselha râ o presidentG 
do Cearà que obste ao prooosso, o que nilo tM~ 
fazer, ma.a póde aconselhar :<o aeu delegado 
prudencia, model'&ç~o e clrclUllspecção. 

O Sa.. lGNAClO MARTINS ::- Todas esaas qua• 
lidade• elle tem : moderaçio, circumspeeção, 
prudeneia e illustraçilo. (Ap<>iado• ; lza outr(}S 
apa.rle1) · 

o si. k<TON!O P!N~O:- Concltlindo, Sr. 
presidente, decuro que o meu :fim é qne o g~ 
v erno 3-COuelhe ao seu delegado moderaçio, na 
qual nlio rondo muito em virtude da. peraegni
çlio contra o profetsor de la.ti111 da cadeira. de 
S . Bernardo e outros factos. 

Estes facloll, Sr. presidente, vlo mostn.ndo 
9ue o preBidente não BG :ocha. possuído daquella 
rmpareialidade que devia ter, que o governo 
do Sr. SaTaiva recommeadava., "qne o· act:tu.l 
goTerno não observa. Nós já não vemoo maia a 

·· bandeira protectora do Sr. S3oraiva ; ag<>r& e•~ 
mo• em luta cem um aayeir<> prestes a sosso
brar. (.Apoiado~ • .Riso.) · 

Tenho concluido. 
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O Sr. Soares:- Venho prot.e•tar,. 
Sr. president.e, contra a d' ela raÇão feit~ b.ontem 
no senado pelo nobre m;.nislro da agricultura, 
de que tinha dado ordem para que fossern sup
primidos cinco trens dos suburbios desta ca-

. pital. . . 
Em uma das scsaõos paeãadas ~ o nobre sena

dor pe!& provinci& do Rio de Janeiro; o Sr. 
Teixcil'a Junior, e depois o meu illustre com
provinciano o Sr. conselheiro Affonso Celso, 
pediram a S. Ex. que aupprimisae oe trens do• 
auburbios, allegando o meu illuske compro
vinciailO que estes trens davam prejuizo a renda 
da estrada dé ferro D. Pedro I!. 

O Sa. EscR.A.&NOLLE T.auN.tY :'-E' o direetor 
da estrada quem o diz. 

O Sa. SoARES :-Pois eu vou provar com dados 
estati<tico< que 011 trens dos suburbios dão lacro. 

O SR. MilTON :-V. Ex. quer ensinar o Pa.dre
Nosso lU) vigacio ~ 

" 1876 ....... . 
» tm ........ . 
" 1878 .....• · •• 
" 1879 ....... . 
" 1880 ...... .. 
~ 1881. ...... . 

1.200.781 
1.558.132 
1.474.089 
1.634.359 
1.580.320 
1.844.221 

227: 935$8(0 
314: 88i$600 
200:779$900 
299:624$40() 
259:318$700 
305:655$800 

M avimento e producta de viajantes dos su
burbi os 110 anno de 1881. 

Estações 

COrte, S. Christovão, S. Francisco X....vie1·, 
Riachuelo, Engenho Novo, Todos os Sántos, 
Engenho de Dentro, Piejade, Cascadura e Sa-
popemba. ' · 

j,tl 23. 
Mozes Cl<~.ssa Classe Total Prl:ldoeto. 

O SR. &l.o.us:-Não me tenho ne~a conta, 
V. Ex. sabe que sou um hotE-em pratico, e ----_________ ---
que esta camaru não ú umu academia de scien- 1 
cias. Nem isto é uma questão de engenhll.ria, Joooíro......... 40.9~ Ut.9861·t52.931 2~:42iS•oo 
é mais nma questão commcrcial. (.Apoiados4·) Fo•~roiro. .. . . 3~.cns 97.754 llLS4'2j 2t.:i3i,s&JO 
Tenha o npbre deputado paciencia. ~ba~ç• ..• ··.••· ..... ·.·.·.·• 39·H7 iOG.tií31 t>;.s;o ~~:39oa>oo 

h "L 38.66(1 !Oi .620. 1~.~01 ~:217!!700 
Cowo dizia, declarando o Sr. conselheiro Maio............ •~.76! U3.379) !56.140 t2:óS5,?iOU 

Affon•o Celoo no senado, que havia prejuízo nos Junho .......... ~ __:~~-=~~·~:6!0,;:100 
trens dos snbtu' bios, provocou um ·aparte do 1• .. mestro dei 
que nio supprimiria todos os trens ; mas que 
nobre ministro da agricultura, em que disse ·.-1881_ •• _ ........ !+3.3.16 .549,63_9

1
_s92-.935~-IIS

0 
:878,!3.-00 

liavia de reduzil-oa. 
Foi o que o nobre ministro da.. agricultura Julho .......... " 47 .• ul U8.!UII6o.847 ~,o, 

accentuou hontem no senado: que já tinha dado .~go,to.......... 44.786 H7.20> 16L990 2ú:6 
ordem para que fossem supprimidos cinco trens ~~tt~t~~~::::::: ~:m m:i~~ ~~:m ~~' 9 
dos suburbios. Xovombro. ..... u.sn UL98~ iSJ.:lC9 2':9S5~300 

S. E:t., ·portanto, suppõe que h~ prejni2o; mas Dezembro...... S9.385 Uo.:l!tt 149.675 t•:iíi,sllOO 
eu vou mostrar o contrario. 2, se most ro do -- --- --- ----

A companhia Villa-lza.bel foi creads em 1872 tSS! .......... 2~.72~ 68$.541 951.2GGI m:7S7.SSOO 
e começo11 a Íll.llceionar em 1876, qua11d0 jã. 
existiam os trens dos suburhios. 

Ella não len oa·seua trens a.1ém do Engenho 
Novo, e, po~ tanto, os moradores de Todos os 
Santos, Caacadura, Piedade, etc., não têm c.on-
dueção. . 

Vejamos qual foi a renda quando começaram 
os trens dos suburbioa : (lê): 

« Movimen\o de po.ssageiros e respectiva re
ceito nos trens de subnrbios, desde o anno de 
1861, em que come90u este .~Wr'li.ço: 

Em 1861. ... : . •. 
" 1862 ....... . 
, 1863 ....... . 
.. 1864 ••.••.•• 
,. 1865 ...... .. 
... 1866 .•.....• 
.. 1867 ....... . 
.. 1868 ...... .. 
, 18139 ...... .. 
,. 1870 .... · ... . 
.. 1871. ..... .. 
, 1872 ........ · 
, W73 ....... . 
, 1874 ...... .. 
.. 1875 .......• 

Numaro de 
passageiros 

136.559 
146.269 
160.!22 
i89.30i 
207.760 
233.246,5 
281.549 
425.826,5 
531.068,5 
530.480 
583.201 
658.116 
787.200 
. 785.413 

i.O>i7.343 

Prodnet\ 

72:8!9$406 
78:643$260 
78:420$456 
77:587$565 
77:456$348 
$2 '· 649$348 
89:287$300 

120: 037$932 
155: 154$480 
155:595$770 
:1.62:140$950 
182:2=0 
221: 880 
186.657 70 
202:751$750 

E 5.-Em-ada ele fe)")'O D. Pedro II.-Desen
volvimsnto d(l desp~::a feitr;. com o s~ruiço 
da conclue çào dos treru em 1881. 

Trens de anburhioD: pes~oal 18:897$, carvito 
31:7~260, lubriftcantes 765$215, oleo 
2:59 68, estopa 421$'2.25, diversos 1:&10$, 
total 7:317$468, tot~l geral 56:214$468. 
Assim, pois, temos : 

Rendà do i • semestre de 1881. .. 
Idem do 2• semeo\re do 1i!l81 •.• 

Total ......... .. 
Deduzindo-se a despeza · como 

consta da. ta.beUa E 5 ....... .. 

148: 878$300 
156:787$500 

305:665$800 

56:2i4$4S8 

Liquido ....... , ............... 249,451$332 

E•tes dadca são tirados do rolatorio do Sl.'. 
director da estrada de ferro D. Pedro li . 

Em 1877, tra.bndo-se desta. questão, o illlliJ
trado d~putado pelo Maranhlla, o Sr. Gomes de 
Castro, pediu illformações ao governo, que 
lho foram dadas n~ seguinte• termos, (U) : 
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4 Informações requisitadas pelo Sr. deputado 
Gomes de ·Castro em 1877: 

< Ao 1• quesiw: A despeu. média eom. um 
trem dos suburbios é de 23$420, i nclu•ndo 
todos as doopezas eom ostoçõe•, tolegraphos, 
reparos do mMerial rod~nte e com n conser
vação da ,'ia permanente. 

• 2 .• O reud]mento liquido do anno de iB16 
!oi de 38:361$121, e no primeiro trimestr> do 
de 1877, foi de 12:912$440. • 

Jà se vê, pois, que em 1877 os trena d~ su
burbios dn>·am lucro liquido,e tendo a população 
doa suburbios crescido o:xtraordinaria.mente, 
não é possinl que hoje dêm prejuizo. 

·Agora além do lucro dirocto e indirecto que 
o thesou;o recebe, como os direitos a.rrecadadçs 
por tra.nsmissão de P'opriedade, as decimas 
urbanas dos snburbios, que oecupam uma área de corca de quatro leguas de e::<tensão e que se . 
jJOvoa.m dia por dia, temos uutra ~u~stão _a. opre
cia.r, e é qo.e o tempo t:~.mbem o dio.holl'o: as 
pessoas que alli ~abitam ou são ncg~ciantes ou 
empregados pubhcos, _e· com este meiO de tran
sporte aproveit;uu o temJ?Q. 

O Sa. · JlsciU&NOLL:m TA.UNAY:-Os trens da 
ma.nhã e da tarde fic:>m. 

O Sa. So.uu:s: - Farli muita diffcrença. a 
suppressüo de cin7o t•·en• ; a demais os habi
tantes dos sub11J'Inos, quando compraram te: 
renos. o llzero.m, con.lisdos na fó dos contratos, 
t0m diroitoe adquiridos ("Poiado•), c .si _h~ no 
Rio de J anciro um~ coesa que honre a Cià:ld"" 
o ser,iço do corpo de bombeiros e o serdço doe 
suburbios. Além disso, ganho-se muHo pelo 
lado hygie~ico que a populn.çlto .!e estenda por 
esses bairros. Eu, portanto, venho protesl.!u· 
contra a deelara~.ão do nobre ministro da a(l1'i
eul tura e pedir a S. Ex. quo refii~tt. sobro o 
assumpto; quo :>ntos do resolvél-o vá em pes. 
soa visitar 011 suburl.>io>, l~Drquo S. E:t. aabe 
perfeitamente quo o proprto govot·no tom offi
cinns no EIIS'Onho do Dontt·o o. nlóm · dcssus 
officioas. out,•os h "bilantoa têm <!Stabaloc1-
mcntos importantes quo nlo dev~m •o•· •~criti· 
cados. (A·l'oiados.) 

0 SI\. F. BIIILI&An.to: - Apoindo, t<im muito 
razão. 

O Sn . So.\RJ:s : - .Mandarei por tanto, â mesa 
os se<l'uinte• requerimento• (le): 

« Requeiro qu~ por iatermcdio <lo min;sterie 
d 1 agricultura s 3 peça ao governo que informe 
qu&l a. re_nda liquida prOV3niento dos trens de 
auburbios da estrad~ de ferro D. Pedro li, n o 
ultimo oxereicio. Bm i4 de Se temko de 1882.-' 
Soa1·es ·" · 

c Requeiro que por intermedio do ministerio 
da fazenda S3 peça SO··governo que informe 
qual a lmpo1·:ancla arrecadada no exercício pas
udo, provêniente de imposto de trausmiStiilo de 
propriedades e decimas urbanos nas freguezias 
do Engenho . Novo, hlhnuma, Iraj ã e Jacare
pa.guà. Em 14 de Setembro do :1882.-Soares-• 

P eço licença a V. E:~;., Sr. presiden te, p~n. 
passar a outro assampto. V. Ex. recorda-se que 
tratei aqui de negocto3 do Banco do BraziL O 
meu requerimento foi adiado, por ter pedido a 

palavra o meu n:Jbre e. distiucto comprovin
eiano deputa1o pelo 2° distrieto. 

O SI\. CANDtDO. t>ll O~vt:JRA: -ApoiAdo. 
O Sa. SoAliJ:S : - Ncinca tna:is tivemos sea.io 

aos s~bbados, e o meu r equerimento não pódll 
por ;...., ao r diocutido até o presente. Eu venho, 
pois, pedir ao nobre ministro da fazenda que 
deixe de sacrificar o Banco do Brnil e o com
mareio desta importante praç:o.. O Banco do Bra
•il não póde oontinuu a ser uma suecursal do 
thesonro. 

Quando fiz aqui a pl'imeira rechma~.ê:o acerca 
de'se banco, elle era cr3dor do thesouro, em 
cont>. cort"ento, pol" somm" de :14.000:000$. 
E a•e debi to elen-se hoje a 22.424 :000$, se
gundo o ultimo balanço. 

O Sa. F. DELI&Al\lO : -Ser i a o mesmo efl'eito 
para a praça, si o thesouro recebes.,e o di-
nheiro. ·' 

o Sn. SoAn.t:a : - Si o thesonro recebeese o 
dinheiro viri~m os bilhetes do tb.esouro a dee
conto aos pequenos bancos. O Banco do Brazil 
tem em atreitos do the;ouro.em conta corrente, 
na itnport:anciade58.989:000$; quer dizer, tem 
todo o seu cnpital, todo o fundo. de reserva e 
parte dos depositas entreg.ues ao thesouro. O 
Sr. ministro da fazenda deve atirar franco
m>nto na praça uma émisnáo do apólices ou 
trat:lr "de eontrahir uni emprestimo externo; 
mas acabe com este estado de inacção. A praça 
não o ~de supportar.-· 

AJQm do B&uco do BJ•,>zil, em outroo hancos 
c:<istem bilhetes do tb.esouro, na importa.neia 
do cerca de ·8.000:000$, o que eleva essa som
ma a sessen~a e tantos mil oonto1. Ao p•sao 
que o B>neo do Br11zil tem em poder do thesouro 
essaimportt.nto aomma, quando ·reehou o sen 
balanço em Agosto tinhu apeno.~ em cnixa cinco 
mil o tDll ws conto a par:> acudir aos depo•itos na 
iaiport&DCÍI> do 73,253:0()()$, l•W, &i niio Ú U\ll 
peri"o.,; uma nme~çn, porquo, si por umaàu
conflanç.n qu:olquer houver uma corrida sobro o 
Banco do Br • .,il, eu não soi que haja outro 
t·ecurao aeni!o o papel-moeda, quo .i~ nos appro
:rlma da bnnc&·r~tn. (.~poíados.) E' neces•ario 
umn. medida qnalquar sobre este mclindro10 
aasumpw. Pane.re1 ~ demonstrar que, si nós 
tivermos 4 infslicidado à o um11 nova •missão 
de po.pal-nooedn, o nosso c._mbio, si nio fór por" 
:13 ou i4, iTii p:lol'" :.;ero, yorque o Bra-z.U nunca. 
atr&vessou Clf~umsLanm&s mais difft eis, mais 
calamiloSlls do que está. a:ravessando na nc· 
t ualidade, qnanto á. 'questão finllneaira, nem 
mesmo no tempo da .gnerra. (Apoiados.) 

0 SR. AFFONSO CJ:LSO JuNIOR :-0 periodo de 
1840 a 1844 foi o paior. 

0 Sa. SoARE~ ' ....,-V. Ex. me desculpe. 
P<ide-se · considcr•r. qu~ a no .. a vida com

mércia.l oomeçou em iSSO. AtP. entlo o Bra•il 
n.ada possuia a respeito de eredito eommereial •. 
V. Et.. conhece a hiSteria do nosso primeiro 
Bo.nco do Brazil, e oabe perfeitamente,gue elle 
foi de desa.stre em desa.;tre até liquidar·••-

0 nosso credito commereial, posso aa•everar 
francamente, comeÇou' de 1850 a 1851. Por
tanto, começarei por. easa época. A média do 
cambio e~ :1851 foi em' . . 
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JU.Pr.-\. DOS C..\lUIOS :ZXTRB!IOS: llrO:NU.'E$. 'B A~• 

NUAES SOBIIS A PlllÇ.~ DE LONDR:IS, DESDE 
1851 ATÉ 1881, ORGANlZA.DO PEL.\S COTAÇÕl!S 

· OFJ>IOIJ.]IS. 

Meses 1851 1852 
Janeiro·: .•. 30 e 31 27 1/4 e 27 1/2 
Fevereiro .. 29 5/8 e 30 1/2 27 a 27 1/4 
Março • • .. • 29 e 30 1/8 26 7(8 e· 27 3[8 
Abril ...... 28 3/4. o 29 318 26 3{4 e 27 1}2 
Maio . . . ... 29 e 29 1/2 28 5,8 e 27 
Junho . , ... 29 e 29 1/2 26 5/8 e 27 1/4 
Julho ...... 29 e 29 11-i 27 e 27 1/4 
Agosto .. . .. 29 e 29 .1/2 27 1/8 e 27 112 
Setembro . . ~ 3./4 e 29 1/Z 27 5[8 e 28 
Outub1~ ... 28 3/4 e 29 1/4. 27 3[4 e 28 
Novembro. . 28 5/8 e 28 7'f8 · 'P . 112 e 28 
Dozembro .. 27 3f8 e 28 3/4 27 7/8 e 28 1/4 

Ext.annuaes 27 3j8 e 31 

MB::~s 1853 
Janeiro •••• 28 e 28 i /4 
Fevereiro ... 27 7j8 o 28 i /4 
Março.· ... 27 7/8 e 28 i/4 
Abril .. . ·.. . 27 3/4 e 28 
Maio _.... .. 28 e 28 1/2 
Junho.... .. 29 e 2() 1/2 
Julho ...... 28 e 29 1/4 
Agosto . . . .. 28 e 28 1/4 
Setembro... 27 3/4 e 28 3[8 
Oatnbro .... 27 3{4 e 28 3/8 
Novembt·o .. 27 ijZ e 27 3/4 
DeMmbro .• 27 ij2 e 28 

26 5/8 e 28 i f4 

1854 
28 e 28 5/8 
28 1/4 e 28 1/2 
27 3{4 e 28 i(-i 
27 7JS e 28 
27 e 27 7/8 
26 if2 s 27 1/4 
26 5/8 e 27 
26 7/8 e 27 1f4. 
27 e 28 
27 3/4 e 28 f /4 
27 3/4. e 28 1f8 
27 SJ4 e 28 

Ext.a.nnuaes 27 1f2 e 29.112 . 26 if2. e 28.5J8 

M t ::es 1855 i856 
Js10.eiro ••.. 27 3/4 e 28 114 27 i /2 e 28 
Fevereiro .. 27 fJ2 e 27 7j8 27 i /4 e 27 5/8 
Março ..... 27 i/4 e 27 3/4 27 1f4 e 27 1/2 
Abril.. . .. . 27 i/4 e 28 27 1(2 e 27 3/9 
Maio ... ... 27 il8 a 27 il2 27 f/4 t'l 27 1/2 
Junho ...... 27 o 27 1/2 27 i/4 e 27 1/2 
Jnlho ...... 27 e 27 318 27 o 27 1/2 
Agosto.. .. . 27 1/4 e 27 1 J2 26 7/8 e 27 i /4 
SetembM .. . 27 3/8 e 27 3/4 27 t ;8 o 27 3/A 
Out11bro . . . • 27 f /4 e 27 5f8 21 1i8 o 27 3f8 
Novombt·o . . 27 1/8 e 28 i /8 27 i /4 o 28 
Dezembro •. 27 3/4 e 28 l fS 27 3f4 e 28 i/4 

Ext.annuaes 27 

.Vezes 

o 28 i /4 
18$7 

Janeiro ... .. 
Fev•reiro . . . 
Março ..... . 
Abril .... .. 
Maio .... .. 
Junho .... .. 
Julho .... .. 
Agosto ... . . 
Setembro .. 
Outubro . .. 
Novemb~o • • 
Dezembro .. 

27 5/8 e 28 
_27 i ('2 e 27 718 
27·i f2 e 27 3f4 
27 112 e 27 3 4 
zn>ts e 28 
27 5/8 A 28 
27 5,18 e 27 7J8 
27 5/8 e 27 3/4 
27 3/8 e 27 3/4 
27 i f4.e 27 5/18 
27 e2712 
23 1/2 ·e 26 i /4 

Ext. annuaes 23 1}2 e. 28 

1858 
24 26 
24 25 1/2 
22 3[4 25 i /2 
25 1/4 25 1./2 
251/4 25 5}8 
~ 1/2 27 
25 i/2 27 
25 3/4 26 3/4 
26 5(~ 26 7/8 
26 1r~ 26 7!8 
26 3J4 26 7f8 
26 3/4 27 

22 3{4 e 27 

J.f e.< e$ i859 1860 

Janeiro...... 25 S/4 e 26 7/8 
Fovéreiro.. . . . !52 1/4 e 25 3/4 
Mat·ço....... 24 3/4 e 25 i /4 
Abril........ 23 1(4 e 25 
Maio. • . • • . . . 23 1/2 e 23 
Junho....... 23 i/2· e 25 
Julho ....... 24 3/8 o 25 
Agos!Ai> ...... · 24 e 24 3/4 
Setembro. . . . 24 1/2 e 2.5 i f4 
Outabro..... 25 e 25 i /2 
Nevembro . . . 25 1(4 o 25 1/2 
Dezembro . . . 25 e 25 1/4. 

24 1('2 e 2() 1f8 
24 i /2 e 24. 7J8 
24. 3/4. e 25 
25 e25ij2 
.25 f/2 e 20 
25 3/4 e 26 
25 3/4 e 26 . 
25 3J4 e 26 1}4 
26 1/4 e P:7 1f4 
Zi e 27 i J4 . 
27 
26 !f2 e 27 

E~t .. annuae:; 

.Ve::es 

Ja.noiro ..... 
Feirereir<l ••• 
Março .... .. 
Abril ...... . 
Maio ...... . 
Junho ..... .. 
J11lho ..... .. 
Agosto •••••• 
SeLembro ..•. 
Outubro .... . 
Novembro .. . 
D~zetnbro ..• 

23 1(4 e 26 7,'8 24 1/2 e 27 i /4 

1861 1862 

26 i /2 e 26 3/4 24 3j4 e 25 3/4 
2'5 3/4 e 26 f>/S 2'5 · e .25 5f8 
25 3/4 e 26 1f4 ·. 25 e .25 3/4 
26 3/8 e 261/2 25 1/2 e 26 
26 3/8 e 26 5f8 25 7 (8 e 26 
25 e 2() 25 3(4 e 26 
24 i/2 e 25 · 25 3/4 e 1?6 1/8 
241 4 e 243/4 26 e26 1f2 
24 i/2 e 251/2 26 e '26 112 
25 e 25 1/2 26 t /2 e 27 · 
25 31'8 e 26 :o6 7iS e 27 3 J8 
25 3/4 e 26 27 1/4 e 27 3/4 

lh t. annua.~s 24_114 e 26 3/4 24 3/4 e 27 3/4 

Me=es 

J~neiro .••.. 
Fevereiro •••• 
M:t.rço . ...... 
Abril ••..... 
:t.tnio ...... .. 
Junho ...... . 
Julho ..... .. 
Agosto .....• 
Sotombro .• .• 
Outubro, • . •• 
Novembro .... 
Dozombro • •.• 

Mezes 

.Ta.neiro .... .. 
Fevereiro .. . 
Março .... .. 
Abril ...... . 
Maio .... --.. . 
Janho ...... . 
Julho . .. •.... 
Agosto •...•. 
S9\embro ... . 
Outabro., .•. 
Novembro~ • . 
De~embro •• . 

1868 • f864 

27 o 27 1/2 27 o 27 3)8 
27 e 37 3J8 27 1/8 o 27 3/8 
27 e 27 112 271j8 e 27 3/8 . 
27 3/8 o 27 5/8 27 i /4 o 27 i@ 
27 1}8 C! 27 318 27 3/8 o 27 5/B 
26 3/4 e 27 1/8 2i 114 e 27 5 /8 
25 518 e 27 i/8 27 o 27 1/2 
2() 7f8 o 27 1/8 27 1[8 e 27 5f8 
27 1/8 o 27 1/2 27 e 27 3 4 
27 3/8 o 27 3!4 26 o 27 1J4 
27 1/2 o 27 7/8 25 3/4 e 26 3/4 
27 114 e 27 3(4 25 3/4 e 26 i /2 

1865 

25 1/2 e 26 1/8 
25 5/8 o 26 i f 'B 
25 5/8 G 26 1/4 
25 a 26 
24 .. c 24. 3/4 
23 f/2 o 24 3/4 
23 1/2 e 23 7/8 
22 3/4 e 23 3f8 
22 1(2 e 25 i /4 
25 e 26 3/4 
26 e 27 1/4 
25 e26if2 

1866 

24. i /2 e 25 3/4 
2i e 25 
24 i/2 e 25 5/a 
25 1/4 e 26. 
24 i j4 e 25 i /8 
22 e24 
22 i /2 e 24 
22 e 23 f/2 
23 · e25 
24 i /4 e 25 3/8 
23 3j4 e 25 
_22 ?/4 ~~ i/4 

Ext. a.nuuaes 22 112 e 27 i/4. 22 e 26 
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Mae• 1867 

Janeiro ••••. 23 e 24 
F evereiro ... 23 i /4 e 24 
Março •.•••. 23 314 e 24. 318 
Abril ....•.. 23 3/8 e 24 1/4 
Maio .••.••• 22 3/4 e 23 1{4 
Junho .•••.. 21. 3J-i e 22 7.8 
Julho •••.•• 20 3/4 e 21 5JS 
Agosto.. . • . 20 3/4 e 21 1/2 
Se~cmbro ... 21 e 21 1/2 
Out .. bro •.•. 20 ·3;4 o 21. i /4 
Novembro ••• 20 e 2! 
Dezembro .. i9 3/4 e 20 3/8 

1868 

16 i/2 e 19 7/8 
14 e 16 3j8 
16 1/4 e 20 
18 e 20 
16 7/8 e 18 1.{2 
17 e 18 
17 1{8 e 18 i/2 
18 1{8 e 19 3/8 
18 1{2 e 19 3/4 
t9 e i9 7f8 
17 e· 19 118 
16 7{8 e 18 ! )2 

Mt!:es 

Janeiro ••• . . 
Fevereiro .. . 
Mar~~ ..... . 
Abril .... .. . 
Maio ...... .. 
Jnllho ..... .. 
Julho ..... .. 
Agosto .. . . .. 
Setembro .. .. 
Outubro •••.. 
Novembro ... 
Dezembro ••. 

1875 1876 

26 3/8 a 257/8 26 í f4e 26 3/4 
26 f./2 e 27 25 !5/8 e 26 114 
26 5)8 e Zl'114 U S/4 e 25 3/4 
26 5/8 e Z1 25 e 25 3/4 
26 5{S e Z7 5/8 25 i /2 e 25 314 
27 9 27 5/8 25 i/4 G 25 9jt6 
26 i/2 e 27 i/-t 25 . o 25 1/4 
26 3/4 e Z7 7/16 24 i /4 e 25 1/4 
27 1.{8 e 28 3/8 2( e 24 5,'8 
27 3f8 o 28 i /8 23 3/4 é 24 
7:1 3{8 '!. Z7 7/S 24. i /4. e 25 f./2 
27 e Z7 5/8 .24 3f4 e 25 

Est.~nnuo.os Hl 3/1 e 24 3/8 i4 e 20 E:<t. ~nnllaoo 26 3}8 o 28 3/8 23 3/4 o 26 3/4 

M s;es · 1369 1870 Meze1 . 1877 1878 
J:~.n.eiro •... 18 e 1.9 1{2 19 5/S e 20 ll4 
Fevereiro .• , ·181/4 e 18 7/8 19 3/4 e 20 
Março •..... iB 1/2 c 18 3/4 19 7{8 c 21 1{2 
Abril ..•.. . 18 i/4 e 16 1/2 21 3/4 e 24 

J'a.nairo .. •.• 
Fe,.ereiro .•. 

24 3/4 e 24 7/8 23 314 e24. 3)8 
24 1/4 e 24 7/8 23 1f8 e 24 1/8 

~arçc ..... .. 24 1/6 e 24 1/4 23 e 24. · 

Maio .. . .... 18 1{4 e 18 3/4 22 1{2 e 24 :1{4 
Junho ...... 18 . e 19 2i 314 e 22 3/4 

Abríl ..... .. 
Ma.io ..... .. . 

23 . e 24 3/8 22 1{4 e 23 1(4. 
23 1/8 e 24 1/4 22 7[8 c 23 1/4 
23 3/4 e 23 7 f8 23 1[4 e· 23 1{2 
23 3/4 e 24 3/4 23 1/4 e 28 1.12 

·24. i /2 e 24 5/8 22 3{4 e 23 3 8 
24. 5/8 e 24 3/4 23 i /4 e 23 3[8 
24. i/2 e 25 · 22 3J4 e 23 3/8 
24. 3/4 e 25 1/4 22 " 22 S/8 

Julho ...... 18 5{8 o _i9 21 3{4 c 23 5/8 
Ago•to ..... 18 1{8 e 19 1/2 19 3/4 e 22 3/4 

Junho ..... .. 
Julho .. .... . 

Setembro ... 19 e 19 1/2 19 3/4 e 22 1{2 
On~ubro ... ." 18 7/8 e 19 3JS 21 3/4. e 22 if2 

Agosto ..... . 
Setembro • • . 
Out ubro . . •• 
Novembro ... 
Dezembro. : • 

NonmbrJ., 19 o i9 3/4 22 o 24 1/2 
Dezembro .. 19 3/8 e 20 23 1/2 e 24 1/2 24 e 24 3/4 21 1/4 9 22 

E'ti.(IJ}nu:.es 

Janeiro ...... . 
Fevereiro .• : •• 
Mo.rço ... .-.. .. 
Abril ........ . 
lh.io . . ..... . . 
Junho ... .... . 
Julho t) ..... . 
Agosto ..... . . 
Sotembro . ... . 
Outubro ..... .. 
Novembro ... , 
Dezembro ... . 

----- -----
18 e 20 19 5{8 e 24. i/2 E::tt. liiinttaes 23 · e 25 1/t 2'! i /4 e 24 3/8 

187:1 ·1872 Mezes 1.879 1880 

23 1/2 e 24 24. e 24. 3/4 Ja.o.eiro .... ••. 21. e 2i 5[8 23 1{8 
23 3/8 e 24 1/2 24. e 24 1/2 Fevereiro. . . .. 20 if2 e 21 1/4 23 t{S 
24 e 25 718 24 e 25 Março...... . 20 112 o 20 7J8 22 e 231(8 
2-lB/4. e ZS Sf4 24 3/8 e 24 7f8 Abril.... .. .. .20 e 20 t j2 20 e 22 i/2 
24.7/8 e 25 3{8 24. l. /4 e 24. i /2 Maio ...... , . 19 3/4 e 20 20 e 00 3/4 
22 7f8 e 25 1/4 24 1/4 e 24. 5J8 Jllllho.... .. .. !9 1/S e 19 3/4 211/2 e 22 i/2 
22 e 23 3/8 24. t 4 c 25 Jlllho . ... ,.,. 19 ftJ. e 20 3/4 22 1{4 o 23 1/4 
23 o 24. 1/2 24. 3/4 s 26 Agoew.. . .... 20 S/ole 21. 5f8 23 e 23 i}t 
24. • 24 3/4 25 3/4 • 26 Setembro... • 21 t /2 e 2i 9/f6 23 o 23 t/2 
23f/2 e243/8255J8o 26f/4 Ontubl'O ... ~ .. 2i if2o2i3jll 23 i /4823518 
24 e 24. i f2 25 3/4 o 26 1/4 Novembro .• ,, 2t 3/4 ~ 22 1/2 22 7{8 o 23 i /4 
24 1{4 e 25 25 1(2 e 26 1}4 De2embro.... 22 3/4 e 23 i j8 22 e 22 3j4 
-·------ ----- ----

Ex~. annu11. '"· 22 e 25 7/8 24 . o 26 114 Ext. annt1ae1. 19 112 e 23 i}8 20 e 23 5l8 
J{e:es 

Janeiro •.• 
Fevereiro .. 
Março ..... 
Abril . . ;, .. 
Maio ..... . 
Junho ... . . 
Julho .... . 
Agosw ... . 
Setembro .• 

· Outubro ... 
Novembro .. 
Dezembro .. 

1873 iS74 i.88f.,Londres, 20 H}i.6 231.{4 média a.nnur.\ . 
E•l<l• dado• estatísticos eio f'ornecido• pela 

25 7{8 e 261{2 26 o 26 i f2 junta doa senhorea co~rewres. 
26 i /4 o 27 25 3/4 e 26 i /4 
26 .1/'l e Z1 26 0 26 3/8 O Sa. PuamliN'l'J!:-En lembro ao nobre 
26 e 26 3/4 25 i /4 e 26 . doputado que estão esgotados os trea qua.No de 
2.5 5f8 e 26 1f4 24. 3/4 e 25 3/8 hor". 
25 3/4 c 26 i /4 24 3/4 c 25 1[4 O s~ So-U\lls :. - Batio peço a V. E~. que 
25 1/4 e 26 25 e 25 9f16 eonso.lte â eam~ra se me concede mais 15 mi· 
25 1,'4 e 261/4. 25 3{4.e 26 1{8 nntos'de urgencia. pa.ra terminar . 
26 e 26 1/4 26 1/8 e 26 5/8 · · 
25 3}4 0 26· i/B 26 i/4 e 26 "5/8 (CotiStS,tada a crzmarft.o concede a 11rgencia 
26 e 26 3/i6 26 114 e 2ô 5/8 pedida). 
25 7/8 e 2ô 9Jl.6 26 t {4 e 26 3}4 O Sa. So.utBS (continuando):-Agradeço á 
---- ---- eama.ra. a benovolencia. que teve para com• 

'Eú.'aan$._ 2& i J4. e 'ilf1 
24 

ll]! e2ô 314 "'1;~~~ V. Ex., Sr. preai~ente. qae, eomo ea 
dizia., a situação qne attavesaamos aetualmente é 

f)llt Jolho de!87ôa!9 do Jalbo de 1871 ni o hou•e a maiaetl.aaútose.poásivel, plrnl_UO,&opauo que 
t!J:~~cil:: ~:S~ ~~Jt~~!.!-~01 fou.m. o~idu }OT vemos depreciado de di" par& diA. o nouo meio 
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circuh.nte, vemos tarnbBm que o nossa. prin
cipal prodo.eto, o café, acomp9.llha eonstante
m~nta o. ~a.ixa. do caml>io; e si tomarmos em 
oonsideração que soffremos um prejui3o de 
Cél"ea de 50 •/o no nogso principal p>·oducto de 
exportação, e de 25 •lo na depreciação da nossa 
moeda, o que eleva. o p_r.·juizo a 75. •Jo1 n~ 
podlmos"deiDr de conclu1r que o Braz,!, "' nao 
esti em vespera.s de banca-rota, caminha. a 
passoe: a..ecelera.doc pa.r-a. ella.; e si não houver 
um homem forte, um homem que comprehenda 
~1arn o que são as finanças deste paiz, e que 
ponha em pl'atica um plano gigantesco para. a 
salvação dellas, o pa\z terá de passar, por força, 
por esta calamidade. 

Qu mdo falla.va a resl?eito da receita, o 
meu illustrado comprovinc1ano e a.migo, depu· 
lado pelo i 9• districto de Minas, · alludiu a um 
plano do nobre deputado pela Bahia; o Sr. 
Bat•ão do Guahy, d' minha humilde pessoa. 

Eu declaro á cama.ra que não tenho plano 
algwn. EQ1 conver•a diss' áquelle meu illns
ll'A amigo <J.U9 seria facil, talvez, tomando por 
base o prej uizo que soJfre o the>ouro em cam
biaes, ist.o é, 10.000:000$, leva1· para a despeza 
ordh1acia do orçamento esta quantia, e i som
bra de!la, contrahlr no estrangeiro um ernpr~s
timo d.e cerc~ de 120.000:000$ em ouro·, que 
fosse importado para. o Brazil ; restaurar e oor
rigir a lei de 1853, creJndo um banco de circu
lação, encarregado de resgatar o pap~l-moeda e 
regular o cambio, o qual poderi:~o ser o banco 
do Brazil, on ·outro que fosse para esse 6m 
creado. 

A im portancia do Gmprestimo dave ser con
ilada ao banco, e este emitirá o duplo do fundo 
disponível, isto é, d11zentos, ou duzentos e qua
rentA mil contos, tendo por fim rMelhet· imme
di~t&mcnto o nosso meio circnlantc, que or~ 
por 200.000:000$000. 

Mas isso não é obra para um deput:~.do isola
do.me!lte vir e.presenta.t a.qui: isto e pl&no quo 
um ministro da fa~enda deve estuda1· e apresen
tar ao parlamento, fazendo delle questão da 
con6a.ça. e levando por diante. Para mim, o 
major dereito que temos nas finanças do Bra.zil 
é a falta de trliAição :fin~nceirn, Hoje entra um 
tnini.tro da. mzenda demora-se quntro 0\l cinco 
mezes , sew ter tempo de estudãr as finanças ; 
amanhã é substituidJ por outro, que ta.mbem 
n&ó tem estudos especiaes de finanças e que 
nio tem queiJl lhe dê a tradição doa negocioa. 
(Trocam-se differentes apartC$.) 

Eu não quero Mnsurar a ningnem ; fallo em 
geral. Por muito que eu respeite o Sr. Visconde 
de Paranaguá, por maior rllllBtração que S. Bx.. 
tenha., ninguem dirá. de boa fe q_ue S. Ex. as 
tenha dei icado a estudos tinance1ros. ·.Um ho
mem que me meréce o maior respeito, que tem 
estudailo finanças, que tem amor a esses estudos, 
o nobre deputado pelo H• dislrido da.provincia 
do Rio de Janeiro (apoiados}, deelarotl aqui que 
orçava o prejnizo do Brazil em diJferenças de 
cambio, em cerca de 50.000:000$. Eu estou per
feitamente de accclruo com V. Ex. 

O Sa. AFFONSO O.:tso Jumoa:- O Sr. Conde 
de Mattozinhos calclllau em i~ . 000:000$ os pre
juízos do thesouro~ 

V. IV.-6-i 

O SR.. So.uuos:- Eu reliro-me ao prejuizo do 
thesoo.ro e do paiz. O púz compro. m•rca
dorias estr<J.ngeiras e p3ga-as com uma diffe
rença de 25 •/0 na média; e o tb.e.souro, que 
tem necessidade de c.ambiaes,na importa.ncía de 
30. 000:000$, soffre tambem o mesmo prej ui•o 
do 25 •/ •. 

Mas, digo eu, fazendo-se o emprestimo de 
120.000:000$ • .e entregando-s~ este dinheiro .. 
um grande banco de circo:laç!io que tenha cai
ns Jiliaes na.s províncias .•• 

O Sa. BAa;í.o no GuAHY dâ am aparte. 
O SR. SoARES :-Nesse ponto eu discordo do 

nobre deputado. Em um paiz vas_to como este, 
entendo que a unica. tb.e,ria aceita.vel é a da 
unidade emis!oria. 

O Sa. AFFONso CELSO Ju>õlOR :-Eu agrade~o 
muito a V. lh., a justificação que est:i fazendo 
da. op er.ação do café. 

O Sa. SoARES : - Uma co usa nada. tem 
com outra. Eu peço a V. Ex. que não me ch•me 
para esse terrelól.o. V. Ex. sabe perfeitamente 
que cu respeito muito o nogocL1dor deosa ope
l·ação, honro-me com a sua amizade, e portanto 
nliD quero entrar nesta questlto. Quem tem de 
fallar sobre es.ta mat~n·ia é wna. pes_soa q ~e eu 
ta.mbam rcspello mut to e que tem .a·u~ra lllns
tração e estudos que eu não tenho; a essa pessoa 
V. Ex. responderá. 

A respeito do p~pel-moeda, negocias do banco 
do Bra.zil, e de cambioa nada. mais direi, e 
limitn-me a. apresenta.~ o •eguinte reqneri-
rnento (lê) : · 

" RBq ueiro que se consulte ao governo, por 
inter media do ministerio da fazenda, si convêm 
rescindir o contrato que foi celebrado com o 
Banco do Brazil, cstabclcoQndo umA _co11to. cor
rente de movimento, entre o thesouro e o 
masmo banco. Em 14 de SeLembro de 1882.
Saa:res. • 

.'\.proveito o ensejo para apresentar um pro
jeeto de lei, deroga.ndo um a1·tigo da. lei da G 
de Novembro de 1875. Pa.rn fund~mantnr a•te 
projeeto, n"lio necessito mais do quo leL· alguns 
treehos de um artigo publicado no Jo>-nal elo 
Comm~rcio da 29 de Maio de iBB1, pelo 
illuatrado 81·. Martin o.s Hoyer , de· S!!.Udosa 
memorin, que prestou grande• a relevantes 
serviços ao commcrcio deste pa.iz. (Muitos 
apoiados.) 

c: Antea de terminar- ••te pequeno tl':'balho, 
parece-me convenienl6 trata~ de outro a.ssum
pto, que a.!iás se lhe prende intim=ente, e 
sobre o qual aeh~-se a opinião publica inteira
mente transviau, o que póde p roduzir de.'S3J!
tro•a.s conseqnancias para aa finanças publicas, 
si os poderes do Estado nãO lhe derem o peso 
devido. 

« A lei promnlgada. em 1875 e gerAlmente 
conhecida sob o norne de dai de &ll1tili01J 8. la
voura,.au tori~ou o governo a garantir na. Europa. 
as emissões de letras hyp~theearias de um 
gr&nda estabelecimento de credito real, no in
tuito de attrahir aapitaes para a 1avo1U"a a 
preços baixos. 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 3010112015 09:24 - Página 13 de 46 

Sessão em i4 de Setembro de 1882 . 

" A. intervenção do Estado na economia in
dustrial é umpre funesta, e, portanto, eondalll
novel, porque annulla a responubilidade da 
indu,tria, cre:1ndo o monopolio: 

«Mas, esta. intervenção é, sobretudo, fata.l 
em tudo qw.nto 50 refere a credito. 

« A applkação do fillso principio eeonomico 
que preaidiu ó. elaboração daqnelia lei deve 
trazer resultados desastroaoa ao pai:. Não póde 
deinT de a.SBiut_ acont~cer, embo["3, o~ seus en
thu•iastu proclamem qua a garantia illudida 
do Estado õ inteiramente nominal. -

« Que o Estado aaswna., sob pretexto& espe
eio509, o. rospons-•bilídade do bom 011 mau erito 
da empreu.s de viu ferreoa de na.,.egação a 
vapor; ct.e., já. por si s6 constitue um erro polí
tico e fina.nceiro impcrdoavel no secuio da eco
nomia politica, o que tem sobrecarregado o pah 
da onuo consideranis muito inferioras á• van
tagens a.uferidas de taes e.roprezas: .r.ra.s qne o 
Estado se eonst\tua fiador da.s dividis da la.
vou.ra, sob o fundamento de que esta carece de 
capita.es, é um verdadeiro abaurdo eeouomico, si 
assim me posso expressar. 

. c .'\. lavoura careee de eapitaes, concordo, e 
estes só lbe sãi:> aceessiveis em muitos casos a 
juros oleva.dissimos e ruinosos. Ma.s jâ os pro
teet.ores quand méme da. lnoura tra.taram de 
investigar .. a.s causas l'eaes destes elevados juros 
e da. e•eassez de capital de que se resen:t e 
queixa a lavoura. 

« Estas causas podam resll!llir-se nos se
guintes termos : 

d.• O papel-moeda, que exJ!elle as economias 
naeionaes qu.a não &i!o a.bsorVlda.s pelos empres
timos publicos e que afugenta os capitaew es
t-4ngeiros. 

c 2. • O defeito da. legisla.çlto hypothecaria., 
que estabeleceu u adjudicações forQ.><!os, oxplo
rruia.a peln chicana em proveito da m& ftl. 

c 3.• O regimento do custu, que é uma ver
dadeira monstruosidade juridiea, porque taude 
a proteger a fraude, em projuizo da probid•de, 
ann~ando a acçio doa trib11.naea que torna 
iucceaaiveis a. todo llti8ante que n§o esteja 
disposto a arruinu-ae. 

« Rem.cvidas csto.o caws<~a, não cessarão os 
aeus o/feitos~ Si o Estado obtem facilmente di
_nheiro a 5 •/,, pagando este juro em ouro, i1to 
é, garantindo ao seu credor um rendimento in
trinaoeamente invnrinvel, por que razlo Dio 
encontrará dinheiro o a~cultor que otl'e~ece 
immoveis ou valores reaea em garantia de selll! 
emprestimoa, valores que'conatitoem ror lod.a. 
a parto a mais solidA das gtm\ntias qtte posoàJn 
ser oft'erta.s a.o ea.pital! 

c Extinga-se, pois, o papel-moeda: eerqne
se de toda ~ necessaria garantia o credor nas 
~na~cções .hypothec&.l'iaa, _noa casos, em que 
a llllJ1?Ilt~alidade do devedor· ou a má fe provo
que l1qmdaçõee fol'Ça.das, e reforme-se o regi
mento de custa~& que a garantia de todos 
os direito> do e· - se torne pouivel pela 
aeçlo da lei e doa tribunaes. · 

c Com estaa aimplot med!daa, qtU lkpmdem 
Tlo ~glllador e n1o c111\Ul um re&l ao Eata<lo, 
tiMHH. a favor da lavOIIT& tudo qll&llt.o ella 
~areee, e tem o direito de asigir doa podGrt• 
}1l.b&ol. 

c A execução da lei de auxilioe ê. layoura. 
con.otituiria uwa. repetição, em pequena esct.la, 
da desastrosa experieneia do systema de Law, 
feita ha seculo e meio em França, e cujos me· 
donhos resultados acham-se rea-istrados pela 
b.istorie.. 
4 ..... - • •• - •••• - ••• •• ~ 

~O projecto ctUG tenb.o a honra. de submetter :i. 
consideração da cama•·a é o l!eguinte: 

c A a.seemblóa gero.\ resolve : · 
< Artigo uni co.' Fica revogada o art. {• do 

decreto legislativo n. 2fSf>l de 6 de Novembro 
de iS75. 

< Paço da càmara. dos deputados, i4 de Se
tembro de i882.- Jf a.noo& José Soa>·es ~ 

V. Ex. comprehende perfeitamente que oa•·
tigo i• da. l~i de i875 é um embo.raço con
stante ao desenvolvimento do regimen da. lei de 
1864. O roeu nobre amigo, deputa<lo pelo 
H• distric to da p rovineia do Rio de Janeiro, Já 
deelal'ou a e ata ca"" que a lei de i87S õ ine:&c
quivel, e como tal nil:o devemos conservai-a. 
Deixem os fazendeiros' ~sta.belecer· os seus 
bancos regiona.es e de credito real pelo regimen 
da lei de 1864. Desenganem-se: n enhwn es
trangeiro emprestará o seu capital, tendo por 
base a propriedade escrava. A terra no Bra.zil 
ainda nlo póde servir de gar&ntia a em{'r&s
timos contrahidos em ~raças estrange..ras. 
Nenhuma dellas dari dinheiro 8,.nossa lavoura., 
tendo por base o elemento sei'Vil. E' um ele
mento repugaan te e precario. 

Sr. presidente, V. Ex. r<;corda-se que em 
uma das sessões passadns eu pe:!i provideneia.s 
para que fosaetn soecorridas as povoações quo 
ll;)fl'reram eom as innndações, e.tpecialroento 
no oeste do Miaas. O nobre ex-ministro do 
imperio foi prest&a em providenciar, dirigind()o 
se ao nobre presidente dt> provinoia de Minu, 
que respondelt;· como se ve do aviao e reaposta 
seguintes ( ~ê ) : 

. « Copia. - Miniatario dos nego doa do impe
rio. - Rio de Janeiro, i de Maio do i882. -
ia directoria. - N. f,963. -lllm. e Exm, 
Sr. -Em additamento ao meu avi10 de i8 de 
Abril proximo passado, tenho n honra de puanr 
âa mitos de V. Ex., afim de aer presento â ca
man do• Srs. deputad01a, " inolusa oclpi~ do 
ofllcio da. p~eaidenaia dn pl'OVincia de Milwl 
Geraes de 22 do referido me~ aobre inunchçllea 
11?. mesma provineia. - Deos guarde a V. Ex. 
- Rtxlolpho E. de Sov:za Dantas.- A S. Ex. 
o Sr. i• secretario dt. ca.mara dos deputados. 
- A quem fez a. requisjção ( deputado Soa
res ) . Em S de Maio de 1882. - Ribeiro d 6 
MeMzes.,. 

cCbp~:que aoompanha o MW de i de M'a.io 
de 1882 ao i~ secretario da. oamara dos depu
tagos.- Palae•o do governo da p. ovineia de 
Mmas Gety.es.- 2• aecção.- N. 5. - 0\ll'O 
Preto, 22 de AbrU de 1882.- Illm; e E'l<lll. 
Sr.- Tenho a: honra de accusar o recebimento 
do aviso de V. Ex. n. i.iW de 18 do corrente 
mez, em quo, eommuuicando-me havo~ a ca
man doa Sra. deputado& requisitado providen
cia. em rolr.olo lls inundo.çlSe• que •• dGrt.lD nas 
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regiões situadas a.o o~ate desta prov~neia, 
roca=end,....me que adopte, com urgen~ul., a~ 
que o.s drcum8tancias reclamam. 

.. Em resposta, cabe-me iní~rmar a V. E1:. 
que, em 'irtude de uma reclamação da. camara 
municipal da Formiga, da.ndo conta. de taes 
inundações que caUBaram estragos e desaba
mentos de diver~as ponte• na.quelle munieipio, 
já foi expedida ordem ao respe~tivo engenheiro 
do dietric~o para dar infcrmaçõao a raspei~, 
propondo ê indicando as medidas necessarias 
pg.ra o restabélecimento do transito publico. 

~ A' e1tcepção dess~ Mmara., nenh11ma outra 
antoridade officiou sobre o ·a.SBumpto, nem foi
me solicitado auxilio algum pecunhrio. 

« Deus guarde a V. Ex. -lllm. e E:.m. Sr. 
conselheiro Rodolpo Epipb.anio de Sonza Dan
tas, ministro e secretario de estado dos negocias 
do imperio.-Theophilo Ottoni.-0 director, 
M !frloe~ Jesuino Ferreira.. » 

E aproveito a occasião para declarar que 
consta-me pretender o actual Sr. ministro do 
Unperie socootrer a minha. prc.vin.cia com 
cuias de farinha e roupas. S. Ex. entende que 
este deve ser o soe corro a prestar. Declaro que 
minha província, especialmente o districto que 
tenho a honra de representar, com uma popula
ção de cerca de 120.000 habitantes, agradece 
este soccorro. Guarde-<> S, E:t. para prestar aos 
sertõas da Bahia, que têm in 1•entado secc1s, 
(Não apoiados.) 

Qmindo a Meca da Ceara assolan e.quella 
beUa provinc1a, alguns municípios de Minas 
foram lambem a~solados e o gover!lo não gastou 
tlll1 real em soccorrel-os ; "Valon-lhes a philan
tropia dos seus habitante•. 

O men nobre amigo deputado pelo 18o dislri" 
c to de Minas é te;temunha de que os mnnicipios 
de Miws Novas, Mont•• Claros, Januaria e ou
tros, arranjaram-se como puderam e não in
commódaram o governo. 

O SR. Mun MA.CHA.DO :-E a assem.blé~ 
provincial vota.ndo 2:000$ da auxilio, hou"Ve 
município que não quiz aceitar, o monicipio de 
S. Fl'a.11cisco. 

O S~t. ÁPPDNSO CzLio JuNIOR :-Honra o lneu 
ii.strieto. 

O S11. RllTISBONA:-0 quo não ho. semelhança 
é d~ase eat&do com a secca. do Ceará. 

O S!t. Soa!'ls :-Não digo i~to, nem estou 
fazendo censura alguma; l!iformo apenas que 
não· aceitamos o auxilio na.quellee manici pios. 

O SI\.. Ri.TISBONA. dã um aparte. 
. O Sn. Souu:•:-V. E:.:. me dá licença para 
o:ontinuat' ? 

O que se deu em Minas foram. inundações 
que levaram pontes e estragaram caminhos 
municipaes ; foi um caso de força maior, e h" 
necessidade de providencm. 

As camaras municipaes não podem rec~n
struir as estradas, e ·a provincia., que tem lUlla 
L'(lnda de perto de 3.000:000$, julga-se com 
direi~ a. esses auxilies. 

A verba-Soccorros publicos-deve ser aesti
~a a. esae ftro, e é muito preferivel essa des
peza :i. dos entrelinhados dos jornaes, e com a 
>'erba 5eoreta. 

A minha provincia tem poucas "Vezes pedido 
auxilio•. (Apoiados.) 

Vim ap~nas ~dir wn auxilio para a ps quen& 
lavoura que não põde assim ser sacrificada. 

Quando houva as inunda~ões em Santa Ca. 
tharlna., oe soecorros foram presto.dos immcdia
t.Jmante e sem restricções ; as colonias foram 
soceorridas, o governo veiu pedir credito para 
pagar despezas avultadissixna.s ; não se disse 
quo os soeeorros ficnriam limitados á farinha e 
roupa, e destes soccorros !lão precisa o Oeste de 
Minas. (Ap~iados.) 

Quando tive a honra de apresentar um reque
rimento para que tal a.uxilio fosae prestado, íui 
levado pe1os precedentes em relação :i provincia 
do Rio de Janeiro, tendo o governo em condi
ções id~ntic:>s soccorrido com solicitude al
gun.s municipios do Rio de Janeiro, b em como 
outros da provinda de S. Paulo, e euLre elles 
municípios riquíssimos. (Apoiados.) 

A e:templo do gne se fer. com a provincia 
do Rio de Janeiro, eu peço que ·se faça corn a. 
pl·ovincia da Minas, e o presidante da lilinh:. 
província não tinha necessidade de ouvi~ a opi
nião do Sr. ministro do imperio, pois estava au
torizado para prest1r taes soccorros. 

Eu desejo ap9nas, Sr, presidente, que o no
bre ministro do imperio se pronuncie com ma
xim:i franqueza. Jamais subirei as eseadas de 
S. Ex. para pedir-lhe um fa ror pessosl ; mas 
como representante da. nação, em nome da. po
pulaç.ão do oeste de !vlin .. s, eu pedir~i o ·que for 
justo. Si o governo geral enteude que o oeste 
ile Minas BÓ deve pag·ar ttibutos e ·licar aban• 
donado à merce de tão grande calamidade. deve 
dizel-o com franqueza para q a e aquelles habi· 
!antes saibam como devem proceder. 

Não aconselharei que na arrecadacão dos im
poslos resistam. (Nrlo aprJiados.) 

Os nobr,~• deputado~ parece qne não me com• 
prehenderam, Não serei ea quem ac0nselhe 
semelhante expediente, mas compreh~nde per
feitamente a eamara que revolta ver em aban
dono a população tle muitos municípios, ao 
pas•o que foram prestados soecorros ao Rio de 
J a.neiro, Santa Catharin~ e outras. Qual a dif
ferenÇ2. que ha entre a pro~in.cia de Mina~ e 
outras que foram soccorridao ~ (A.poiaà:os.) 

O Sa. EscRA.GNOLLB TAUNA.Y:-Tem toda á 
n.zão., mas não no a a.maac.o com a separação do 
oéate de Mina.S, (Hilaridade.) 

O SR. So.-~.REB:-V. E:~:. não me quer CQll',

prehender. Não f.Uei em separação ; está me 
empres~ndo palavras que não proferi. . 

o :Sa. fnilsiDENT:c:-Peço a V. Ex. que se 
dirija á mesa. 

O SR. SoARES:-Eu já tive occa..sião de dizer, 
e V. E:<. me d•sculpe repetir, o :~obre depU· 
tado tem por habito vir armado da ferula para 
a camara, euppondo que está. ag_ui em uma 
academia de sciencias e que J..!Õde chamar os 
seus coUega~< a bolos. Declaro que jámo.io au
jeitar-we-ei á sua ferula. 

Eu declaro a V. E:r. que me:estã smpres
tando expre~sões que não proferi. 

O SR. EsCRA.G~OLLE TAUNA.Y:-Pass3 adiant9 
a observo.ção. 
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o Sn.. So.~n.ES:- Mas tenho necessichde, 
desde que estou na tribuna, dJ4efutar o aparte 
do nobre depntado. . 

O Sa. Eso!U(;NOLt,E TAONAY:-Não foi di
rigido a V. llx. 

O SR. Soa.J<s: - Mns foi rlirigido il. ca
man; o nobre deputado acaba de dizer que 
eu "meacei com a separaç!lo de Min~a. o que 
poreee &ntes gracejo. 

Sr. presidente, V. E r. conhece perfeita
mente a nossa provincia, s~lle que seria irri
sorio fa.llar em separaçi.o. 

O que eu disse foi que :>qoeUa. população · do 
oost.c ora o.tirado..hoje a? doapre•o, o quo não 
se fez com Santa Calharinn, com a qu"-l 
se S"'Staram centenares de contos e:n soe
corroa. 

O SR. ALvllS DE AnAtJJO d~ um apa.rte. 

O SR. SoAREs : - Acaba de declMar em 
aparte o nobre ex-ministro da agricultura, que 
gastaram-se 270:000$()VO. . 

Emquanto, poróm, import&rij\m o• soccorros 
ao oeste de Minas ~ Ew 40, 50, 60 ou 100:000$? 
E' iate 9 quo s~ gastaria eocn a pobre provi.ncia 
do MiDM que loTe de aupportar eneh eutes 
enormes que levaram pontes a estradas mu
nicipaes. 

Ul! Sn. DEPUTADO:- A província de Minas 
não tem precisado de soccorros . 

O Sa. SoAu s .:- Nl!o tem precisado· até· n 
presente data, mus d~ ora em die.nte precisa, 
porquo nliO é filha engeitada. . (Apoiados.) 

Nlio queremos 'lue posse como entead~ ; des
de que Santa Catliariua, :>. provincia do Rio de 
Jueiro, que é rica., a l'rovineh de S. Paulo e 
outras têm recebido aoecorros, olla tem igoa 
diteito ; a província de Minaa não e.:L.te só 
para pagar impostos, o preciso dizer .isto bom 
cloro. 

O Sa . PB.ES!DENTE :-O nohro deputndo ostá 
lembrado de quo pediu urgoncia por i5 mi
n uto• ? 

O Sn. SoA!lE3 :- Sim, ~euhor ; mas o tem
po ainda não está e:s:pirado. 

O Sn. PRJJslDENTI! :- Bstà quasi. 

O Sn. SoARES:- Vou terminar jll.. Supfl(l• 
n~o. Sr. pr!l&;idente, quo dosdo quo cahiu o ga
bm\lte presidido pelo meu resr-e1tavel amigo, o 
Sr, conselheiro Mar tinho Campos, aa eousas 
em ,?.ela~o a Minao parece quo mudaram- se 
mtuto. Em todo o caso, aebll-se no minis ter lo 
um representante de Minas, muito digno e eu 
appell.O para. o nobr e ministro da guerra, que 
se acb& presente, e peço-lhe que faça valer os 
direitos da nossa provínéia. 

U:.r Sn . DEPUTADO :- E' um!l dao mais ricas.' 

.o S11.. So,;.us:- Qual ric.• , V. E:<:. estâ per-· 
fettamente enganado: é l'ica como o Brazil que 
•• diz que é muito rieo, e entretanto está' nas 
... ~,.,.. de uma bancarota. 

O SR. Cat.os Arro~so (ministro d4 g~a)· 
- Prom6& aer doc:il aos aalutarea consOlboa d~ 
V. Ex. 

O SR. SoARES:- P eço a V. Ex. que nâ:o con
sinta que se deixem de prestar a.ttuelles soeeor
ros no oeste do Min&a. V. Ex cJnbece perfei
tamente e sabe. que a• camaras munieipaes nlr.o 
têm meios a.bso1u taraente para. levantat·ern 
aq_uellas pontes, a.lgamas das qut>.es foram 
fe•tas antes d' independencia. 

Mas, como dizia., supponho que foi por ter 
negado o meu humilde voto ao gabinete passado 
quo ne cousM mud~am-so em relação ao o este 
de Minas. Quando se deu aqui ·a qoc.;t.io ele 
confianÇ<I achava-me ao lado do meu illos
trado comprovineiano, O nobre OX•minietro em 
fl'Uerra, c tiyo a honr.tdo perguntar a S. Ex. o 
qúo julgan da votação; S. Ex. <leelaruu-me 
frane&mAnla o •••ultado qns ia ter. J.;. SG vê 
que o meu voto não inflnia pru·a a vid•, oa pàra a 
quéda. do ministerio; e àg<ln-, alto e bom aom, 
doclaro qlle, si o meu voto tivesse de decidir da 
vida on da morte do ministGrio do Sr. oonaelheiro 
Martinho Campos, eu, convencido disso, o en
cararia por esse la.lo antes de preferil-o sobre o 
objeeto que foi snucneUido á votaçl!o. 

Sou muito mc>lerado em política, e nlo oe
culto quo inclino-me mais 110 p~r~ido coo$er· 
Tador; porque eatoo convencilo de qne, a par da 
or.iem a.mo a: liberdnde, e procede da aeei>Tdo 
com certos princípios; mas em todo o caso, ti
nho. e continuo a ter em a.lta conta aqoelle illus
tre eida:llio. Mi~~eiro distinctisaimo (apoiados), 
e eu nlo daria o m~u voto, desde quG decidisse 
d" vid~ ou da. morte de um gabine to preoidido 
pelo illus tre mineiro. 

O S:a. PRESIDEm!!:-Mas V. E:s:. disse que ia 
terminar. 

O Sa. Sa.uu:s :- Vou terminar ; e aprovei
•o.ndo a ocMsiâ:o, peço lieençtt a V. Ex. para 
inserir no meu discurso a minh& circular, n~ 
qu11.l ficou bem cbro quaes os principioe a que 
tlreSla~·a alihes!io, e pelos quacs teri3. de paut:>r 
o meu procedil:neut~. 

• Rio de Janeiro, 24 de Setembro de 1881.
lllm. ~migo e Sr .-Apresentodo condidato â 
eleiç[o de deputado g eral pelo 14• districlo da 
minha província, pelos meus dig nos e honr:~.dos · 
collegas do commercio, como consta da circular 
de 9 do Junho de•to anno, é de .meu dever diri· 
1l'ir-m1 ao corpo eleitoral desse dislricto, em 
que tiYe a fortuna de nascer, aolicitnndo o sou 
eutfragto. 

" Sob o ponto de vis t:. em que foi OLprellentad' 
a minha. candidatura. peloa Sr a. commorcia.litea, 
pou~o vnlem os meus merecimen\;03 pessoaBB : 
trata-se de saber si a dig-na clasie que teve a 
benevolencia Q~ apresentar-me t9m ou niío di· 
reito '' ser a t tendida. 

« Penao que o commercio tem pleno diieita 
do fazer-se representar no parltllllento para e. 
de!es,. dos seUB g raildes interesses, os quaes se 
prendem uos dA lavoura, na o.ctnalidade muito 

. precis:>-da de q ucm advogue com lealdade e 
energ13o a. eua. eauf!ls.. 

c Inlimamente ligados com o commereio de 
Minaa, os meu• di!l'llo• eollegas deello eôrte 
escolheram o i4• districto pan inoumbil-o da 
missão de mandu ao padameniO um repreaen
tanto da cl.use ~onunereial, e. tendo a design.a
çlo dos te r.c&btdo 8l'll meu obscuro nome, csó m& 
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cabe ob:!decer, embors. s eja o primeir~ s reco
nhecer quo melhor do que eu podariam outrOS 
membros da propria. classe desemp-:mhar o hon
roso wandato. 

. " Si fôr eleito, procurarei com toda a. lesl
d!l.de faz~rviogar as justas elligencias o direitos 
da. cla•se a que pertenço, e tomP.tei especial 
empenh•> n~ defesa dos interesses <la nossa. pro
víncia o particularmente do 14• districto, cujas 
n eces.oidades conh eço. 

c Si, porém. os Srs. eteitores ni!o mo j ulgarem 
digno desaa ho11ra, ainda anim não conside
rárei perdidos os esforço• Mlprego.dos na. luta 
por mim e por meas amigos, porquanto acredito 
que a tentativa. servirá ·de exemplo a alguw 
outro commeteiante que disp()nho. d2 melb.~~e• 
recursos c elementos, vindO' a ser o commcrclo 
repres~nta.do na camara temporada.. 

c Di•pens9m-ma Oj; S?S. eleitore> dê fazer 
pro~=n• do política abstroeta, por'\nanto não 
ha. d!vergeucias notaveis de opiniões nos dons 
pa.rt1dos constitucionaes, como o conheceu o Sr. 
conselheiro Paulino na sua. circular de 15 deste 
mez ao corpo eleitoral d~ capit&l a~ provincil> 
do Rio do Janeiro . 

« As promeo~~aS e os gr~ndes programma.s, 
em occasíll'o de eleiçõe:;<, cahiralll em descredito. 

c Límitar- me-ei a aose~urar ao distincto 
corpo eleitonl do i4° distr>cto que r espeito & 

ordem e ins tituições creadns pela constituição 
doesta.do . . 

« E assim, entendo ser a monarchia repre
sentanti va a fórm:. de governo que llltt.is nos 
convém, e que, como ellil., deve aer tnantida a 
religião do estado. 

<1. lst) quanto á politica ; quant? á. adrninis
traç!io, penao que todas as questões estão presas 
a que~tilo finauceira. 

c ·o evemps todo! concorre\" para que a lei 
n. 683 de 5 do Julho de 1853, ~ue ct•Mtl um 
bnco de circulação encarregado de re3gatar o 
papel moeda e regular o rambio, seja. restabe
lecída . 

c O paiz não póde e não deve continuar no 
perigoso t"a$'imell do po.pel moedà, que í~z de
finhlll' o e<~ptlal na.eion~-1, a afugenta os ce.pitaca 
estrangeiros. 

c A bvçurn tem neceesidado de ban<"o• loe,.es 
rtue, lhe prestauJo capiL·tea a juros madicos, 
facilitem-lhe oa meios da desenvolver-se. 

c A lei de 22 de Agosto de l 860 tem sido um 
embaraço á iniciB.tiYa particular pára. a f11n
d~o de aociedades anonymas : pende, é certo, 
de clecisllo do senado um .. reforms desst. .l ei , 
!1-Presentadll por um e:.:-ministro ds. justiça, 
1neompleta e deficiente. D&ade que aquella lei 
oeja reformada no sentido de Mabar eom. a 
tutela ofllcil>l, acredito que a lavoura, o com
mercio e a p>opri:. inductria muito g-anharão . 

« A lei hypotheear:ia n. i23í, de 24 ·de Se
tembro d~ 1864 ca.rece da prompta revi1ão ; 
porque as adjudicações forçadas sao esploradas 
pela mã fé, eiD prejuízo dos prealadores de ca
pitaes , que muito naturalmente se ratrahem. 

« Pug narei, ernfim, pela verdade dos orça
mentJs, q ue nos estados livres devem ser a lei 
das leis. 

c Da uma boa lei de orçamento e de su:. fiel 
e:tecução depende essencialmente o bem e~tar 
do nação. 

" Externei com toda a franqueza o.minbaopi
nillo sobre os assumptos de mais vital intercJISe · 
para no>BO pait; e V. S. decidirá si, com taes 
tdéos, mereço o sou voto: si m'o ~oneGder, bem. 
como o sell valio•o apoio para o triumpho da 
minha candidatura, serei a V. S. sinceramGnte 
reconhecido. 

< Sabscrevô~mc cor.n m'lita estimA o oonsi~ 
deração-De V. S. ami~o patrício muito obri
gado.-Mcmoel Tose Soares. » . 

Si o chefe da. opposição parlamentar dasta 
casa reconhece qu& não ha profundas divergon
clas nos dons partidus, eu, humem qne nlto me 
tenho dedicado á. politica, homem do trabalho. 
j:i S l ve que devia. manter-me em am t~neno 
mais ou menoe de neutralidade. 

Tenho cnncluido . (Muit~ bem.) 

V em a mesa, são lidos, apoiados, postos eru 
discua&ío e adiados por h<>Ycr pedido o. palavra 
o S1·. Affonso Celso Junior, os •egu in teo 

I~g:uerime11-tos 

Requeiro que pol" intermedio do ministerio·da 
agricultura se peça lo governo que informe 
q ual a reaJa liquida. p roveniente dos trens de 
suburbios da estrada de Ferro D. Pedro li, no 
ultimo exercieio. 

Rio de J a Miro em 14 de Setembro de 1882.
Soares. 
Requei~o que, por int6l'medio do ministerio 

da fatenda,se peç1 ao governo,que informe qual 
e. impor\a.ncU. o.rrecdildo. no eJ<ercieio pons4do, 
prove.:niente do imposto de transmüsio de J!ro
pri~dades e d~cim:.s nrbaaas, nag rreguzias do 
Engenho Novo, lnhauma, lraji e J~e&repaguà. 

R1o de Janeirt< em 14 do Set~rnbro de !882.
Soa•-e$. 

Requeiro que se conoulta ao governo, por in
tonnétlio do ministorio d!' fazenda., si convem 
resolndir o çontrato qae il>i rolebrádo com o 
Banco do Br.1zil, estnbolecendo uma conla cor
ronto do movimento ontra o \besouro e o metm<> 
banco. 

Rio do Jnnciro em i4de Setembro de 1882. 
Soa1·es. 

E' Udo e I"OIIlett ido d commis!.W de fazend:. 
o seguinte 

Projecto 
N. 2S4 .-i88~ 

2• SEBS;io 

A assornbléa g eral resolve: 
.Artigo unico. Fica ravogado o nrt . 1• do 

decreto hgislativo 11. 2687 da 6 de Novembro 
de i875.- S. R..- Paço da c >mara dos de 
putados, 14 de Setembro de i882.- Manoe~ 
7os c Soare;. 

PRlMEIRA PARTE DA ORDBM DO DlA 

Continua a i a discussão do project~ n. 65 
sobre commercio e transporte interprovincial 
de escravos. 
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O Sa. !.ún.TIM Fn.~NÇIS("O J:o'tLHO (pela ordem) 
i-equ'!r o enc«ra.w.en to da. discussÃO~ 

Posto a votos, o roquerim~nto é app1'o\'ado. 
Posto a votos, o projecto é approvado para 

posoar á 2• di.scu•são. 
O Sa. A>F<JNSO CJC~ao Jox1on. (pela ordem) 

pede, e a camara concede, dis~ensa de inlersti
cio para qu~ este pi·ojecto entre na orde!'l do 
dia de amaahlt. . 

Continua~a:o da 2• discusBio do orÇ&IIlento da 
reeeit'\ ger&l <lo Imperio. 

São lid>e, apoi:1das e entram em discussão 
com o projeciO as seguintes 

Emc»das 

Fica o governo autorizado a aforar a compa
nhia tahiana de navegação a vapor o. :iren, 
em que antig-amente houve uma fortaleza de-

. nommada $. Bartholomeú, na Bahia, para o 
Jim de alli estabelecer-se um mortona ·que 
sirva para. COil.Sbac~~o e repar-os de rut.,-i.os.
Jldefonso de .h-aujo .-Rodrigues Lima. 

Ao art. 21 a crescente-se u pala\Tas-ou de 
província-as s~"Uintes-Ou a cargo de senador, 
ileputado g=l ou provincial; e ás palavras
emprego ou commissli'- ac~cssente-•e - ou 
eargo legislativ&. -A.. Figueira. 

O Sr. Rodriguel!l Peixoto 
( .4.ttenção J : - Sr. pJ•esidente, sendo esta a 
pri.,>eira. v~~ que, em um deb~\e mais largo, 
eu occupo a tril>una, e isso depois de tantos e 
tão eminentes oradoreo, siB\o-me dominado por 
cer tos emb•r~ço> e certos temores. 

Certos ell\baraços, Sr. presidente, porque, 
n~o tendo o habito da. pabvu, não sendo ver
sado n"" jll$l!oo p~d&a~ent&res, não poSl!O 
deL~ar Je exp erimont.ar as wcitlações q11e 
acompanham os orado~es n.oveis. 

Certos temoreo, porque, tendo ouvido o• mais 
illus tl'es oradoras de•ta caso e como que rejler
cutinl!.o-me ao ouvido as •uas palavras. sentindo 
~inda deslumbtar~m-me o espírito os raios 
lucidos de sua mascu!~ cloquencia, n õ:o póde 
doi .. or de oer um:~. hmeridD.d~ a posiçi!o que 
ora occllpo. 
. Uma circumstaneia, porem, tranquil~iaa.-me: 
e que a Cll.llla.ra, generosa co111o tem s1do sem
pre, oe esquecer~ por um momento do obscuro 
orador que lh.e fallà (fl<%o apciados), para só 
lembra.r-ae do represonta.nte da nação que 
emi\to as suas opiniõos como ent~nde aobre os 
gra"~ negocioo do pAiz •. 

Sr. presidentA, tenho assiotido a. todoe os 
debates desto ca..«&, tenho ouvido a todos o3 ora
dores, tenho acompanhado com ô mais vivo in
teresse os SSWI discursos, tenho mesmo pro
curado nP.llosaprend•r o.q11illo 'lue ignoro;· e 
confea~o á camara, sem offenae. aos demais on
dores, que aquell)s que mais me têm irnpres
•ionado, aquelles que maia me têm levado a 
medita~, ail:o os proferidos pelo nobre depnt&do 
peJo 12• districto da provincia do Rio de Ja
netro, o Sr . Ferreira Vianna. 

S . .Ex., com a eloqueneia que o· caraetorisa 
com o conhecimento profundo do• negocias fa~ 
zen do uma gmnde inveetigaçlo sobre o ;OfiiJO 

passadl) financeiro. procurando e>studar os nos
sos oro;amentos desde os tempos os mais remo
tos até hoje, demonstrou a esta =ara, com 
dados estatiotico~. com IDl\ppas frio• c gelados 
como os a lgarismos que elles encerravam, que 
nó• , U.esde o .-.uno de 183~. temos feito 
grandes cobanjamentos, tem o • doaperdi
<;aio mui~o dinb.eiro, que não tem sido empre
gado em beneficio do pàiz ; e que ai porven
tura ulo retrog1•adar mos, recuando da mar cha 
velo• qaelev.<moa para o de>oonheoido, dontro 
em pouco tempo o paiz esta rã inteir;>.mente ar
ruinado. . 
• E S. E:<. , com um• modestia oó propria 
do seu immonao to.lcnto c digiiA do 1eu co
ração nobilíssimo, disse, cre1o que quando se 
discutio nesta casa o orçamento do imperio, 
que si tivasss a desgraça de se•• um dia mi
niotro não sa.bori~ de q'"' meio• 1anç&ria mão 
para arranca1· o thesonro da atD.i~tivn sitna~Jío 
em que sa acha. 

O Sa. CaRNE!l\O DA CtJNIIA :-Os i O •/o addi
cion•es Dllo cobrem o de(icit l 

O S11. EWutuGuzs PztxOTo:-Concordo, em 
parte, Sr. preaidente, com a.s palaVTas proferi
das pelo orador e. que ~enbo a honra e o prazer 
de referir-me. 

Com eff'eito, temos despendido a1gum dinhei~ 
ro, quo, so póde dizer, não tom ·eido eonv~nien~ 
temente -'PPHcado ; temos feito reformas im
portantes, m&s cujas vantagens não estão aiuda 
provadas ; temos erig ido eustooos monumentos 
quo, oi por wn lado attestam o noo10 bom gosto 
architeotonieo, JlOr outt·o lado demollatram o 
vacuo que ellea deil::aram no erar;o. 

Não concordo, pcrém, Sr. presidente, com aa 
p..J.avraa do nobre orado1· quando disso que o 
paiz est~va qu .. i perdido e que n.oa aehavamos 
ás bordas de um ahysmo maia temeroso to.lvez 
qae o ~&yamo de Curtius. 

Para demonstrarmo• osln verdade ba1ta 
attendermos p:tra a época do 1860 & dopo;. p~ra. 
s de iSSO . . 

Em i860 a nossa. receita orçuva. por pouco 
mais de 50.000:000$ e em 1880 orçllvaella em 
eerc:t d1 130.000:000$000. 

Naquella época o noa!a donpoza era !'O• 
lo.tiv.amenlo inaignit!cante e a no~ea divid& 
~ra _pouco m:tis ou menos equiv11.lento a 
480.000:000$000. 

Em 1880 a noaaa divida não attingia 11illda a 
900.000:000$0(10; 

Da.:1ui se conclue q uG nesto período de 20 
a.nnoa a noaaa receita quasi triplicou o a nossa 
divida nilo chegou a duplicar. 

Ainda. mais: 
Attendendo-se para o nosso commercio com o 

estrangeiro, vemos que nosaa import~çl!o foi em 
1879.. .. ... .. 163.302:700= 
i880. • . • • • . • • i73.35i: 700 
1881 ....... . ... 179.668: 0 o 

E a aosS1L .exporta.çio foi Gm 
i879......... 206.455:700$000 
18~). • . . • • • . . 222. 35i :700$000 
i881. . . . • . . . • 230.962:900$000 

Utn pai.%, pois, que augmant& e se desen-volve 
nestas proporções, nllo merece, dG certo, oa &11-
gurioa do' illuatre deputado pola'lllinha província. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 30/01/2015 09:24 +Página 18 de 46 

sessão em 14 de Setembro de 1882 511 
=======--============~===================== 

_Maa, ainda mesmo que fossem verdadeiros 
aquclles vaticínios, niio doviamos deseaporar do 
futuro, quando tantos meios existem para •·es
taurar a.s nossa.s tlaança.s. 

A historia, Sr. presidente, não é apen.as um 
acervo .de fa.et.o.a eom que eobreca.rrega.mo::~ a 
memoria., e nem tem sido aprzndid& exclusiva
mente para a erudição do nosso espírito. E' 
ella. um grande liVl'o no qual vamos estuda.r 
as derrota.s e as victorias dos povos nao 
csmpo da• btlra•, das sciencia• e do trabalho, 
pa.m dallas tirarmos ensinamentos e conceitos 
que nos posse.1n guiar como nações, como cida
dãos e como individuas. 

A hi•Loria nos tem, entretanto, demonstrndo 
que nas quadras criticas os povos voltam as 
suas vistas para a instru~ção e para o trabalho 
animando-os e dasenvohBndo, afim de sahirem 
dos grandes embJraços em que se acham. 

Foi por isso que Guilherme Ili disse: « Só 
depois dos grandes dearu;tres os povos voh·em 
as viotás para a instruc çilo afim de recuperarem 
em força intellectu~l 3quillo que perderam em 
força ma teria!. » 

E' chegada a quadra, Sr. presidente, em 
que devemoa tomar na devida consideração as 
palavras de tão gr:mde pense.dor. 

Diante das difficuldades que nos assob,:,rbam, 
diante dos embaraços que nos rodeiam, dianto, 
en:úim, do deficit assustador apregoado todos os 
dias pela nobre minoria desta casa, deficit que 
todos reconhecemos e t~memos, não podemos:; 
sem grave responsabilidade, quedar-nos impa.s
siveis. 

Sr. !'residente, parece que, si o Brazil 
quizer sahir do. sitnação em que se acha ; si 
desejar eufrent~r seriamente as difficuldades 
que o assoberbam ; e si quizer caminhar pela 
eatrada larga que os outros povos têm seguido 
até hojo,com grande exito para as suas finanças, 
deve tratar com afinco e com uma coragem in
quebrantavel do derramar a instrucção por 
tod&s as classes soeiaes, e, ao mesm~ tempo, 
meilitar e promover o trabalho nacional. 
(Apoiados.) 

A America do Norte, paiz que se tem enri
quecido modcrnamente de um modo descom
nl.llnal, 'lue tem assombrado a todos pelo seu 
portentoso progresso, p6<le desmentir as p~
l&.vras de De-Maistre e chegar á altura em 
que se acha, dando aquelle grande exemplo de 
vitalidade, aó depois que voltou a.s suas vistas 
stlria!II~nte para este aasumpto. 

Realmente, Sr. presidente, não são tão só
mente a extenSão do territorio e a indole do povo 
que devem concorrer para o seu desenvolvimen· 
to e prosperidade ; outras causas mais poderosas 
do que estas conduzem a este resultado, e ~ 
prova é o que disse lrving el!l relação aos. 
Estados-Unidos, qnando assim se exprimin : 
• Não se póde explico.r o estado aetual do meu 
paiz, cnicamente por cansas pbysicas e locaes. 
A America do Norte chegou âquelle rewltado 
pala sua liberdade política (apoiados), pel,_ 
in•trneção d~rra.ntada.. por todas as classes 1!0-

cia.e• e peh~ idéas religiosas e moraes, que 
intluindo sobre o caracter e o aspirito do povo, 
deram-lhe força e energia. • 

A America. inspirando-se !leste principio, 

na minba opinião verdadeiro e qne 69se 
eminente pensador t1•o.dazio <>m pal:>vras tão 
eloquentes, procu•·ou introduzir no orga.nis
mo social a convicção de que n1io ha povo 
nenhum, FOr mais -vastos que sejão os seus 
rccm·sos no.t11raest que, sam a. instru.eção in
tegral das massas, não fique 'ollocado n,_ po
sição do rei Mida• que morren de miaeria no 
meio d~ suas imm ensas riquezas. 

O colo•sa americano, compenetrado desta. 
vordada, em vez dA gaata.r~ como os va.Iho,q povos 
da Europa., sommas fabulosos com os seus exer
ci tos, com n snn marinha, com objectos intei
ramente innteís, despende annualmentecom a 
instrueç.ão uma s:omm.a elevadi.:;sima, eineo 
vezes maio1· que aquella que despendo qualctuer 
estado do Yelho mundo com esses aerviços. 

E' as8Ím que pehs noticias ultimas que 
nos chegam daquelle paiz, verifica-se que cs 
dispendios com a instr ucção publica excedem 
a maia de 200,000 contos, sendo só o do pe
queno estado de New-York muito superior a 
f,OOO contoa de rói&! 

Não ó só isto. . . 
A America do Norte entendeu tambem q_ue, 

p~ra que a educação fosse effi.caz e produusse 
todos os se\ls efi'eitos salutares, era preciso 
que o poder publico não interferisse no modo 
de distribnil-a, de sorte que naq uelle pa.iz a 
instrucção não da pende do voto do parlamento, 
do genio de um ministro, e das luzes de u.ma 
corpora~ã<J sabia encarregada da missõ:o d1 
illustre.r as massas. 

As communas, as cidades, 01 tawships, \·a
tam a. verba para o set•Yiço rela.tivo às suas lo
ealide.des, fi~ando apenas o estado com a a.ttri· 
buição de indicar o logar e a occasião em que 
as escolas devem ser estab elecidns. 

Nos novos estados, qnando se organizam os 
taws~ps, reservam afgnns a iB" c outros a 
36• parte dos seus terrenos qne são doados 
ás escolas par!L o ·tua de occorrorem às su~>s 
necessid3des; de maneira que, quando se trata 
d:e fnndar uma escola, as communas e os esta
dos, em geral, não votam verba p~ra ella : estes 
trawships ,que silo verdadeiras fregnezias rura.es, 
vendom as eerras qo.e pouuem, o que alli sobem 
annualm6nte de preço, e com o seu producto _ 
satisfa~em a esta grande aspiraçao nacional. 

E' por den:ais cnrioso, Sr~ presidente, o pb.e~ 
nomeno !J.Ue se observa na Ame rica. 

J a. diu• Tocqueville- ; a Amor\ca é o paiz 
onde menos sahios e menos ignorante• se 
encontr~m ; mas é Lambem o paiz onde é mai6 
facil deparar um estrangeiro que não saiba. 
ler e escrever do. qne um nacional. 

A edncação integral do povo, desiáeratum da 
democraci~ modera.., está alli m.a:is ou menos 
realizada, e quando não tem ella este caracter, 
dh•ide a sociedade em duas caxnad~s, que, na 
phro.se de Breal , não se podem an.lcnder e 
muito menos estimar. 

E' assim que no anno de i870, fazendo-se 
uma estatist1ca da população da gr:>~~de repu
blica, verificou-se que, de 28 milhões de habi
tantes que alli havia ·nessa. occasião, apenas 5 
milhões ni.o sabiam ler -nem eac~e'!er ; ·e dedu
zidos destes 5 milhões 2 milhões e tan1oa de 
pl-eto$, restavam apenaa2.070,000 a.nalpbabetos. 
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ActuD.lmento Sr. presidente, vêm-se com- · E' vct•dada q ua no Brazil não tem h1vido 
Juunn• na Au1e~ica dJ Norte de 200,000 alma• oppo&i~.ão ti" parte <In cot•<la em relação â in
ond~~ não so encontta um só individuo 9.ue não st.racção; p~lo CDntrario1 sou levado a. crêr 
tenha inatt•ucção elementar. E' isso prodigioso! que si eatil•e•se e111 suna má()s tranformar 

Com a instru CQão det•ramada por tolas a• este paiz \lo r este meio, alia não otf,recaria a 
cln.tHtes no.quelle paU:;, com a educação con- menor rceutcncia. 
•lituôdn em um verdadeiro sar.erdocio, consi- M•s o t'acta é que de.da 1836até hoje, quando 
dorada a primeim necessidade e o primeiro ser- todos os orçamento•, cxce pto dons, se eucet-raram 
viço <lo Esta.do, o que acontece é que o o.spirito com deftcit, e niio ti \'GrMil verba sul!iciente para 
~o doKonvolvc, este espirito Qo qual Channing occorrer a.ozs seus se1.·viçoa, o do Ímperio, aquelle 
diziu.: ~ li Gil& a maior forç" do Universo ; t\ ellA 'l"~ ent~ll,de justamente com " instrucção pn
quG lt•an8form~ os desertos em campos fe- bliea. foi o unico que sa encerrou com saldo. 
cundo• ; ó elle quo appro:s;imo. os continentes Este facto demonstra que, ei a instr11cção tem, 
pat•a n lll>is prompta satishção d~ suas mutuas pot• um lad~. as vantagens que acabo de descre
noe!lswidudes! podem-s~ medir as for~as. da na.- ver, e grande impc>l'taneia para. o paiz em g~r.al, 
luro•a o do corpo, mas não os res.Utados do des- não tem, entl·~tanto, mwecido para. os governos 
anvolvimonto do es r>irito! » que se têm succedilo no poder, aquella impO>'-

Com e•la propaganda para o desenvolvimento tancia, aquelle valor que seria p~ra desejar. 
d!l in•trucção náq uelle paiz, appareeen> voea- Eu termino esta primeim p~t·te das minhas 
çüas o tnlen ~os para tu<lo ; e a America do observações considerando a educação com 
Norte, com a acLívidade esclarecida de seus li- aquella imp~rtancia para ns nações que tinha 
lhos, corn a cooperação da intelligenciol da- para At•chimedes o ponLo de apoio que faltava á 
quelle~ 'JU> aportam as ou .. plagas,- tôm po- sua nlavan<:a, e direi eom Leibnito: ~ Dai-me a 
voado as suas terras e desenvolvido assom- instrucção pm· um s~eulo e e.u tra.nsfot'Inarei 
brol!!l.menta as suas portentosas riquezas, o mundo ! • 
fazendo regorgitar o ouro por todos os angulos O outro faclot• que podor!l levar o paiz a. sahir 
<la ~rande republ ica. dos emba~ços em que ao acha nctualmente, e 

F..i~ a causa assombrosa d9o pros)e1·idade que o farli. inf!\lli\•clrnonte ren,scer das suas 
da9uallo povo ! Eis o quadro que devemos cinzas, como a Pheni~ da fab ulo., é a protecção 
lmtLar, si quizermos enriquecer e melhorat• as ao lt'abalho e a industria naciono.l. 
naH!I/1!! tl.no.nç.as !.. Todos os ]lOVO~ dn antiguidade,e mesmo qllJ!osi 

Poloa ultimas jornaea daquelle paiz \'ê·se todos oo [JOVos modernoH, têm tido sempre em 
que a A marica do ~arte já resgatou toda• as alta. conta este meio de riqueza ti ~e progresso. 
apolicos que podia. resgatar, deixando de f a- E' este o segredo da prosperidade da in
~ol-o <JUanto i.s reatanteo, po~q n" as leis e con- dustria americana e o foi tambem da indust.ria 
trato• existentes a. isaJ se oppunham. · na Inglaterra. 

Orn, qu~ndo a instrucção. e animação ~o tra- E•te P'iz por e pa de cinco •eculo• tev'e.ar-
bl!ollto nacton~l em um pat~ produzem estes vor~o 6 ;, fe•tem~ aço rotecção ao trabalho na-
roeultQdoa, aoa que ando mos em p>·ocu.ra d~ um · 1 ó · d p · • • d S 'th 
meío do encher o vacuo do nosso thesouro e de c~ona e s epots as rests;;enctas e ro: • Can· 
reorganizar as nossas finanças, não devemos lllllg", Co~den, Paol, Ru.•sell, ~e, espectalmente 
do9 prezol-as. quando .Poda lutar ~om ':anta0 em. oom_ a con-

CrGio ,1ue não preciso adduzir maia con•ide- currencta. estra.ngetra, fot qu~ almu mao desse 
ra.çlto a.lguma para demonstrar e•t~ verdade, systema., e torno11-se apologista do free trar!.e. 
porque mo l'erguntariam de certo o que per- Assim é que o acto de Cromwell relativo á 
guntou um philosopho grêgo a. um rhotorico navegação, a maior rast.ricção que a histeria 
do sen tempo, q ua fazia o elogio de He~c.Ues; con beco, pooto que na opin~ de Smith não 
" 'JO&m procura .C~Ilsural-o 1 ~ Limio.r-me- tenha defesa. perante a sciencia, foi por elle '"' 
het a. nccrescentnr: a inst1·uc~.ão foi tida em conhecido como Lendo grt>ndemente concorrido 
todo9 o• tempos em· alto apreço pelas classes yara a prosperid:tde do commercio e da marinha 
di~Bo\orao o :~lgumaa vezes foi considerada tun 1Il8leza. · 
privilegio real e magestati~o. 

Chopin René, no seeulo XVI, no seu trata.d~ 
Do Do>>linio, disse que a inetrucção era um 
patrili'onio da realeza. 

No XVII secnlo, Lebret, procurando parodia>·· 
aquellu palavras, disse que entra as pret·o
gativM dadas pela sohera'l.i& ao rei, nenhuma 
era mais importante do que a que dizia res-
peito ã instrucção. . 
E~ França, no anno de 1776, foi publicado 

um edito no q nal se dizia q a e não ae poderia 
es~abelecer nenhuma. escola partioular .ou pu
bhca sem qne o rei désse para isso a sna 
autorização. 

Foi a grande Coodorcet o prirneiro 11ue no 
seu relataria· sobr~ a assembléa leg1sbtiva 
:f;anceza exclamou; a .< descentrJ.lisação do en
~t.no flill pa1•te dos direitos do homem !~ » 

~A prov& de quanto foi exagerado o systewa 
protector na Inglaterra basta. rellectir-se para 
os llltimos annos do reinado da rainha Eli
sabeth, quando as celebres eot•poraçõea de 
ol!icio tinham o monopoüo do trabalho. 

D~st~ época data a guerra de Smith aos 
abusos deste aysterua, g11erra. que teve em 
FranÇa a sua repet·cassão. 

Modernamonte a Inglaterra, com a liberdade, 
embratece a lndia fazendo concurrencia ao tra
balho naquelle po.iz ; ar .. ' • à força, os portos da 
China. para fuzer o comm,rc<o de opio qne lhe 
rende 400 nrilhões esterlinos; move gaerra. ao• 
povos da Asia e da Africa ·para o fim de abrir 
novos me1"e<~.dos noa seu produetGs, e ta.do i~liG 
pagando sa!arios baixos aoo eeus industri2.es 
e falsificando oa producto• das auas fabricas ! 
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.A.et~Ulmente att•ihu~-•e ao novo regime" a 
depreeiaçlio que ..Ili soffreram algumas indus
trias e por esta causa começa a. avultar uma 
eruzath a fa.vor do trab'llb.o nMion.t, e ac.-.ba. 
de ser eleito em PrestOu, contra os voto'• de 
Brigh t e Gladstone, sir Ecroyd, fervoroso pro
teecioniata, eom uma grande maioria de votos 
acima do s eu compJtidor. 

Ora., quando um povo pratico como o da Ingla.
terra. um po\"0 qo.e tem tido tantos imitadores, 
proced' de•te modo, quando o~ seus cseriptores 
mais eminentes têm dito em todas as occasiOes 
que se deve proteger o trabalho na.ciono.l, e en
tre elles S.:l_nelles mesmos que mais intensos 
~êm . sido à pro tecçao, parece-me que não 
devemos trilhar outro caminho suppondo~ mais 
aeartado. · 

Qtla o sy~t'lntt. protectar era a. fada quo fa
zia os milag-res <h prosperidade da Ing-later·ra 
deprehende-se das palavras de um dos seus 
IDD.Ís <lloqu ·nt's ponsadorea, !Iuakiooon, qu"ndu. 
em um momento de verdadeira effusão d'alm '• 
assim eltclam ;u : o seg1·edo da grande~:> da 
minha patria. reside no sya~ema protector ; ma.s 
a. patent.o pela qual e;'a explorado """e .egrcdo 
acabou ; hoje deve mos tomar novas precauç1les ! 

Outro povo, to.mbem pratico, íilllo dos mes
lDO$ habitos e costumes iag·lezrs, quo oom a 
mesma. p:reeverançtl e activjdade. mas que 
~noaro.. •• questões debai•o dG um ponto de 
·vista tna.ira a.Ho, o ·povo amel'icano1 engrande
ceu-as ta.mb~m pela instrú.cção e pela protecção 
ao tt·abalho. . 

.E' as•im que a. Amerira do Norte, ~ntes ds. 
, desavença <'Om a mctropole, quando lord Gran

ville qcdt obrigai-a a psg tl" P•de das despeza• 
·da. gu ~rr.1 dos sete annos, recusou-se o. fu
zel-o, declar.ndo quG s6 a11pporto.rio. os tributos 
vo~dos pelos acua repres,ntantee. 

E' desse dia., se póde dizer, que data a revolu
ção industrial e tamb~m a suo. grand-l prospet·i
<!:ule, porque aquelle povo tratou immcdiatn.
men ~l'l da curar das suas indnstrias e proteger 
o tra.balh o na.ciona.l. 

No anno de 1774, quando se deu o rompi
mento c m a miii patr;a, j&. a revolução 
indus<~ial tinha iO annos de existencia 
e aquelle P"iz já produzia muitos generoo de 
consumo e preparava-se para lutar no terreno 
da industt•ia com o colosso da metropole. 

Em i 783, quândo foi declarad 1 dsfinitrvamente 
. a independencia, a industriaja suppci:> ~ toda a 

republica. 
Os weios empregados pe!&. . America para 

ehegR~ &. esta ra!inltado foram as s9gnintes : 
augrnento dos direitos &e entrada sobre os pro~ 
duetos estt·angeiros gue não po.de~sem ser r~~ 
l:>rica.ios ·no p~i~. e Isenção de direitos para 
as ma.terias. prima-s_ que pudess:::-m se~ conau
midas nas fubricas nacionaes. 

~'oí ~ssim que Ma.dison em i 7111 estabeleceu. 
ta.rifas do 5 a iO '/0, convencido de que er" oste 

. o -u.nico. meio de pagar as: despezas da guerrJ., 
e amortizar a divi<b do Estado. 

Sendo estas tarifas ainda · muito. baixas, 
Ha.m\hon .no anno aeguint~ ebvou-as a 15 •J0 , 

sem q11e essa medida produzis•e eff,ito al~um, 
porquanto a.s mat•ca:lorias inglezae continua
ram a inv:>dir o p 1iz. 

v. rv.-65 

Em. i8i2 Ca.lhoun elevo11~• ainda " 30 •} • 
pela. mesma rnziio ante rio~ e ess ts t&l·ifas 
produziram alguns resultados e o paiz entrou em 
uma phase nova, o que não havia. coU$eguido até 
então. 

Maa o progresso da America do Norte data 
especial. meu. e da guerra de Secessão. 

Foi depois das grandes despezas feitas com 
est& guerra que a America voltou as suas violas 
para as finanl)3s. 

Em 1870, as tarifas am~ric..nas eram mais 
ou m~nos de 40 •lo; mas nesta epoca, em virtude 
d~s circutUst tD.cias que· acaho de apontar, ü
ram elevadas de 40 °/o a 96 •f•. 

E' assim que os vidros passaram o. pagar 
54 ·•f• do seu >alo r, -os fios 5S •Jo, os pannos 
68 •Jo, ao chila.!$ o moriu• 7i 0/oo e O$ t1petes 
98 "t~~ -

Com estas tarif~s, relativamente elevadas, 
a --\mericl). do Nor~ pôde fazer frente ás suas 
despezas, occo<rer as · gra.udes difficulda.des 
que ex11erimentara U..'l. occa.siã.o , suspender 
o c urso força lo do papel·moeda, e nnalme!lte v <r 
tar a.lluu >L mente a e11orme somma. de 35 milhões 
de do~Zars para a arnorti:t:açilo da. s !.la. di·ii~a~ 

Ainda. mais: 
Os impostos düectog que em 1860 s~ elevavo.m 

li cifra. d~ :l05 milhõe$ d~ clollar$, em vi1·tud9 
de medidas acertadas, tomadas n~ occasião. 
desceram, ern 18: 8, ao algarism) ins;gnifie~nte 
d~ 110 milhões. · 

Com aqnelLas taúfns a Aroeric(l. pôde. oindn. 
dimiullir os direitos sobre chá, café, aasu
ca.r, esp3Ciarla~, ferro mais ou menos prepa
rado e gensros que não tinham similares no 
paiz. Além diss~ aboliu a inter»at ,.eve>1u e, o 

_inc:Jm.e-u:xe e o diífereadal sobr8 li\-ras, papal, 
impressão o especul•ções. . · 

~. apezar de medida; tão arrojadas, não dim:i~ 
nui,.m a sua importação e exportação, como se 
verifica das d•dos <lstati>lico3 'lue vou apre
sentar, 

No anao de !SSO.era a impoJ:tação american:~. 
superior em valor a e"portação, porquanto era. 
aqaella d2 35:3.6!6,119 e esta da 333.57G,057 
<loUars. 

~o anao de 1877, porem, d~poio d"" tarims 
a que alludi, era a imporhção de 451,3'43, i2j;) 
e a export.açilo de G02.475,220 dollws, 

Du >l.DnO de i8ô8 a iB79 na Americ .. a irnpor
taç;\o c"asc e11 25 •; ., a ~:o;portação 88 ° i o e ~ 
popalação 23 °/, . ' 

Mas~ si abraça.Tmos 'U.m :Peri.o.dG m.::ti& yast.o, 
pôde-se di~er que de 1860 a 1880 a popula~ão 
crescon 60 "/0 , a impol'ta~ão 00 °/0 a a e~por-
tação 160 "/o. · 

Só na. Rus~ia , paiz que se rege tambem 11elo 
sy~~ema. proL-'~ctor, =se dá um phenoweno ig-ua:l, 
pois de "i860 " i818 teve a impOl'tação um 
angmento de 133•/0 , a exportação da 18'> 0 io e 
a população.de ii •/,. 

Ora, em vi•ta destes exemplos verdadeira~ 
mente assombrosos, eu· penso que não póde 
haver nenhuma davida que a protecção, al
gumas ve~cs, e em certos casos; não pôde ser 
desvantajosa. 
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Mas accresM ainda que não foi sómente 
neste ,;onti<lo quG a. Atuer~ca do Norte fez alto.e 
progressos. Euve:edou ~lla P<J:lO caminho. da 
protecção á .sua rn.dustr1a agr1cala ; c asarm, 
posto l1ue os salarios fossem em o norte e no 
oeste, o "l_uB ainda hoje s.contee:e, da 5 dollars 
por pessoa., a lavouoa. produzi~ 22 •lo em relação 
aoseapita.es n~lla empregados! 

Désde, pois, <tUe o systema protector adopl!l.do 
convonientGmenta, gu.a.:rd.ad:\s certas réservas, 
não sendo as tarifas prohibiti va ~. dá estes resul
tados, é intuitivo que n[o haver i razão para 
temer-se que, applicado com criterio a um paiz 
que, como o noas:o, pr.eei;:;;s. de uw concerto ~s 
suas finanças, não produza. os mesmos effeitos. 

Foi rensando desta maneira, foi conven~ido 
desta verdade que eu, meml"o da commissito u~ 
orçam3nto, não tivo repugnancia erit aceitar o 
additivo qu~ o governo apresentou aoonselhao.
do um áugmento de 10 •;. addicionaes sobre os 
impos~os de importação. 

Lastimei unicamente que o nobre presõden
te do conselho, com a boa intenção que o dis
ti..o.gue, n[O tivesse um !Plano mais vasto que 
po~esse dar M -pai1. os rectll'&Os d.; que elle ca
reoia , CNlaudo uma receit:> avult•da. 

S>rêa preferível ao alvitre por S. E:... lem
brado que, propondo wn estudo aprofundado e 
consciencioso das nossas tarifas , procurasse 
a.p_l"esentar ao parlame-nto am. plano completo 
par$ a oeforma das mesmas, cujo restútado 
foss~. à par de outras m~dillas, a 1"earganização 
e<>mplet:t das nossas finança•. 

A Fronoqa, depoi.s d::\ luta. ingente que~ o.mco.~ 
çava. de morte e que, pa-recia, anniquilaria 
para aempre ao suas i.ndustri""', seguiu, como 
oult•os paizes, o caminho drl America. 

Foi aSilim que, depois de 1870, elevou elltl. con
sideravelrncnto os sou• direHos de importo.çio 
frisando até com a. exageração ; e quando era 
crença geral que o eava.llo prussiano não levan
taria jãmais ~ suas patas de sobre os primores 
da ~~te e'>ietentea em Paris, a França pôde 
contrabir um eroprestimo que foi coberto i4 
vezes e está qnasi extincto, tendo sido amortizado 
unnalmenle com muita regularidade. 

_ Neste paiz O> escri~tores que eram mais 
1nfcneos o.o sye,tema. de protecçã.o, qu.e mais 
combatio.m ao restricções aduaneiras, confes
savam, entretanto; que este· era o meio de que 
os povJ~ devia:m lançar mão . para proteger as 
novas 1ndustrras. 

Era. assü;J.. que Bauddllart, que niío põde se~ 
suspel~J, d;.z;a : « Uma prudtmte proteoção nii<J 
póde ser desvantajosa. " 

J<!ra assim ainda que Michel Chaw.lier, o 
ma1s estrenuo defeD.Sor do livre caml)io, dizia 
e~ lllll momento de e:<pallBÕO: « L>n!:'e de 
m1m o pen.amento de aoonselhs.r ao meu 
pai~ que entregue as sua• indtlBtrias ii concur
rencia estrangeira., qnando as fabricas da 
Inglaterra sã~ superiores às nos,as. ,. 

E ni!o foram aómente o& pr<>duotos iixnilares 
:<à• t'ra.nceze• os unieos g'avados. A Fru9a 
trib11tou, é verdade, os generos provenientes da 
·Ingl~terra e da Belgica, que faziam eoncur
reMl3. aos •ens pooductos, estabelecendo tarifa.JS 

qua.oi que prohibitiva8 para. elles; mas tamben1 
O!l g~meros ino:ffen~i vos pa111sara.m por eeta prova. 

Nos o. puros em que se viu, .guia4~ pelo di
rei.to da necessidade, na luta. pela vida, enten
deu ella que devia elevar o valor das suas 
ta.ri:fug em relaç.ã.o ao café a um algarismo tres 
vezes superio~ á.quelle até então existente, de 
sotte que este genero, que alli custava um 
franco depois de transitar pelas alfandegas, 
pnAscn a+ et1star tr.es franco r; e 38 c~ntirnoa! Este 
producto de nossa industria, que no ahno de 1870 
tev-e naq uelle paiz um consumo de 76 milhões 
de kilogrammas, passon a ter, em 1800, em 
virtude deste facto, urn consumo de 57 milhõe~ 
apenas. 

E o que mais ainda suecedo" é que este con
sumo eatá condemnado a decre•cer todos o• dias, 
si porventura ess• taxa, vordadeirarnente pro· 
bibitiva, não fõr diminuida. 

O café é hoje produzido no globo em quanti
dade equi~alente a 000 mi!Mes de toneladas e o 
seu consumo não e~cede de 575 milhões, exis
tindo, portanto, um exces•o de producçao sobre 
o consumo de cerca de 90 milhões de toneladas. 

Nlúi siW só a concurtencia estrangeira e o ex
cesso da producção os seus maiores inimigos ; 
n[O são. só as ta~if<s altas, estabelecidas 
em Fr~nça, OB quaes, e certo, si fossem 
h_uje redu~idas ás suas justas propor~ões, fu
rl.ruD. augmoata~ o consumo .naqu.ctlt= p&i~ 

se8'UJ"amente de 80,000 toneladas : i que o 
café tem encontrado um concurrente mais po. 
deroso e invencível: a falsificação ! 

A. camara. aa.be que no. lngla.tçrro., ha pouco 
tempo, fazendo-se um iuquerito sobre o cafe 
que alli era consumid<>, veri!lcau-sa ·que de 37 
~mostras que foram arrecad:ulas, apenas duas 
eram de cs.fà puro. O exame dao amoat= le
vou a este resu! tado: re6onheceu-se que poucas 
encerravam 7 °/a de café e em rara. a q•tantidade 
do café elevava-se a 54 o{ 0 ! Póde-se, portanto, 
dizer, que não se tomavo. c~fé em Inglaterra, 
mas sim, cor:n. este nome, cousa int~ira.menta 
dift'erente. . 

O Sr. Gladstone, porém, que tanto cura dos al· 
los interesses daquQI!e paiz,entenden que devia, 
:l. vista deste abuso, propor ao parlamento umA 
lei autorizando o confisco do café faleifie 1do e 
impondo uma multa de 100 libras aos falsi:fi(!S.. 
dores ;-mas os commercia.ntea inglezes, oue têm 
grande valor na.qnelle pa,iz, que e-xercem 
grande influencia nDs negocies publicoa, fiz~ 
ram representações por diveroas vezes ao par
lamento ; e este apezar da proposta de Gourtney, 
11ue pedia que s' ostabelecesse o imposto de um 
penny sobro cada kilo de míst~ras, deliberou 
que estas fossam vendidas li v rem ente e entre
gues ao commercio cnm esta unica condi
çito: a simples declal'açlo d' que eram elbs 
misturas! 
_ Com esta resolução tomada pelo parlame~to 
tnglez, fico11 alltorizada por lei a fulsiJi
c•>lt) na G,·ii-Bretanba, e nin~uem mais alli 
tomal'á d'aqui em diante cafe ·puro, mas sim 
falsificado. 

Eis a consequencia. das miatura.s : o café 
na Inglaterra, no a.nno de 1847, era e<>naumid.o 
na 1'9.ZàO <le 2 libras por J19SSOa, e hoje esse 
consumo. é a pen!l.S de UJD.a. h !Ira ! 
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.Aggravada a sorte do c~fé com o facto inau
dito gue acabo de relatar, os dias da. prosperi
dade desta lavallra não deixam de estar contad?s. 

O Bra..;U tem l"rodaz.ido 2f3 do café que ae 
COII$ome no mundo, c o valor da exportaçiio 
deste producto· tem regulado 132 mil ~onto3 
annlllllmente. 

Fat.ew.- nos1 poràm, coneurrenci.a. n. Amarlca. 
Cenl~al, Java, Ceylão, o sul da lndia e o M:exico, 
Cl:\la prodocção já foi no ultimo ann<> de 1~ 
lllllhões de libras com tendencia a um augmeoto 
coneideravel. 

Quando :>. prod11c~ deste pau se derramlr 
por todo o Gtbe e o me•mo acont~cer com a dos 
p~izes· que citei , co.jo café é em to.c!o sup~rior 
ao n<>ss<>, o café braúleiro ·será. infallinilinente 
rop:lllido do mere>.do . · 

O MexieG é um pili fad>i.do pela .natureJa 
p3r& a producção do café e com a _PrOt"-cção que 
.lhe t em dhpenli!Ulo o• Estados- Unüos e os capi
talis ta• o.mcric:o,no•, com o. grande de•envol• 
vimeuto que t êm tHo as suas vias de com
muD.icaçi<>, crasce a sua prod11cção do um 
modo deocomm.unal, a.ttiogin<kl d~ntro de pouco 
t empo a. wn algo.fismo verda.diiramento pro-
digiOsO. . 

Nlo são só os plizes remol4s os que p<>d:m 
fazer couenrroneia ~ Brazil ; na:o é só n elles 
onde o café póde e!lcontr~r inimigos que o re• 
J)illam do mercado ; mesmo nas prosimiiades 
do Imperio, nos paizes limitrophe9, a plantaçio 

· do c.fé tem sido iniciada o aug-monta conside
ravelmente. 

E' suim que na Republica. .Argentina se ~em 
procurado desenvolver eata plantlçlto, apresen
tando Corriente.s, Jujuy, Salto, e oatros pon toJ 
do nort!l ela r epllblica, uma cultura que annuo
cia pora oll& grande vrosperidade. 

.A Rop11blica Argentina quo c onsome poucJ 
maia ou m~nGS 1,600,000 kilogrammas de 
café brazilei ro, dentr~ de pouco t lmpo poderá. 
pro.soindir d•'te prodllCtO da nossa expor
t ação , 

Sr. presidente, não é só o café que soffre 
as dillieuldatles que tenho apresen lado à ca
m3ra: outros gen eros de prodncçll.o nacional, 
não meno6 importantes, passam pela mesma. 
phase . 

Indicarei de preier~ncia. o as3uc..,_-. 
A coueurr~neie. a este produeto b~azileiro 

to= grandes proporções. 
A França, por dados ostatisticos que consul

i~i, possue 551 usinas. A Allemanh1, especial
mellte ~ Aillltrl:>, tem numero mais ou menos 
équiva.lente •. A Rnssia t~m creado grsnde 
numero d~sse8 estabalecimento5, e o a.tros pa.izes 
tem seguido es~es exemplos, e a~ póde dizer 
que n esta proporção a produc~o do a.s•ucar 
d enlro· de muito pouco t empo ser à de mais para 
o consumo g~rsl do un\verso. 

Este gen.ero, entre nós, está. circumscripto 
· ao Jnercado nacional,. e a p~ncn> ~porta9ão 

que ha .delle tende a desapparecer. 
A Repllblica Argentina procura assaltar-no~ 

po,r todos os lados. Ahím.do café, ella esforça-se 
p:.~: . d&sen.volver a. la.vou:r .. da. canu1>. .· 

E• as•im que om Tucumã i~ existem 18 usi
nas, em Corrientea 3, nas Miss'1k!s 2, e ootras 
se v ão estabelecendo, e. a n<>•sa exportação do 

aunclr para. alli , que é actnalmente de 
pouco mais a·e 5.00().000 de kilogrammas, 
ter!\ de desappaNeer,deoie que ae prolongar nm 
p<>uco ml>ia a estrad~ <lo norte d 10 republict.. 

Esta estr>.da conta. pre.eutemente 536 k ilom., 
e d en t1·o de pouco tem po terã 700 kilom. e no 
desenvolvimento deU,. ha. o penl!a.mento m;~.ni
feato da priVlr o Brazil de um elemant.o de 
riqueza, qqa} o que provém da exportação deate 
próduct<>. 

De-ro d1•or, Sr. preoideute, que Gs terrenos 
<la Ropublic9- .Arge11tina. slo plaMs e p<>r dê m&is 
pr<.>p~lOS p:u-a a plAntação d" canna ; e um no
tavel viajante, o Dr. Lne11tz, jã fez sentir qtte 
Thcurnã era a r egião dos. p<J.r ques. 

A eo.nn~ :ua1uelleslogareo dà tão bem cOIU() 
nos terrenos m>ie ferteis do Brazil. Não chaga. 
ella, é ,-erdad~, i m~turação aconselhada por 
Ga.spllol'in e .Ss.ussiugault,e aó attinge a oito grãos 
Bo.wn~; mas pr<lduz escee\lente a!!.Ouear, eon10 
se vnriii.cou do que foi remettido para a expo
sição continente!, e eu mesmo tive occasião de 
examinar uma amost ra, nlio a. achando em nada 
inferior ao Moucar fabricado no Iwperio. 

A prorlu.c<;ão do a.ssucar neste anno na Repu
blico. Argentina é calculada em 12.000.000 de 
kilog. e .. iU>porbyão em. 13.000.000; poden
dG-se dizer, porto.nto, que eatá t>lli quasi equi
librada " p roducção com o con mm.o. 

D;sde qu~ se de•envolva a estrada d o Rosa
rio, cujos fretes o go,•erno trata de diminuir, a 
export•çã<> deste nosso pcol ucto desapparecerà 
infallivGlmente d"l).nélle menad) . 

Ob ;erva rei aiuda á camara. q_ ue a dospez1 de 
transporte, que faz o agsucar n a s regiões do 
P~ata para eheg..r ao interior , equiva.le a 25•)0 

d<> seu va.br, e por isso p p roàU()tO estra.n
g eiro nunca poderá ir, em vista: dessa des;>eza, 
ás longínquas regiões ao uorte da rapublica : 
nosso assncar terá, po~t.anto, d6 ser expellido 
daquolle mercado pelo :l.S! Ucar indig-ena. 

Qu~Jldo observa :>103 a cJncurraneia que se 
faz a.os productoe naci<>n~>es, n'ão devemos f~zer 
qu>st.lo de meJidas e de f~>vore s p~ra ~u.:ú
l iar a n ossa lavoura a a. i ndustria. 

Sou daquellos que penstm que·nio d~vem. ee 
diminuir apenas 2 °/o n a exportação dos gener<>s 
nacionacs. Ett quizera que fos~em ~boi idos os 
direttoa sobre o asaucar, o ca.fó "o algoàiio, que 
j :í. te~e urna exportação ímportaJl~~. at\ingindu 
a 46.000:000$ em i870, e que está. hoje reduzida 
a 9.000:00J$ apenas. 

Os direitos de exporlaçllo e~~o hGjo o.dmitti.., 
dos, em ger.tl , n os paize3 pouco civüiM<Ioa. 
A Italia só os toler.l a respeito d e dous generos: 
os vlnh~s e o en:.:ofre. 

Era. prefedvel q11e em vez de gravarmos os 
gane\'04 de e:tpor taçã<>, ·que já pag1m f3 •/0 , e 
que concot'l'em para os cofr~s publicas com 
:maia d(\ 18.0()0:000~, extinguíssemos, pelo con
trario, este• iw~o:>tos, elevando com eritedo ·oa 
direito• de importação. 

Existem em a. nossa tArifa. generos que nlo 
e~Uio cbssifieado•, e outroo qlte não ostiio devi
damente cla85iflcados; d e sorte qua, ae pód~ 
dizer, qua o.s tarifa8 brazileiras são uma c.m$a , 

. informe, geradora de ques~õas en.trê o fisco, 
o g~verno e os particnlates, como a.tantece, por 
exemplo, com o tris~lphlto de cal, quo nlo 
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e•tondo classificado, ·é taxado na. a.Ifandega corno 
si foss3 bisulphito, ou hyp,sulph_ito, drogas me. 
diclnaes c pro !natos pbarma.ceut.Icost com gran .. 
d,. prejuízo para a industria em g~ral. 

O trisulphito tem applicação na fabricação do 
._ ... ucar c Mncorre para. clarificar e facilitar a 
crysta.Uiaa.çlo do:! :x&rop~ s e a.ugmanlaL" a qu&n-
tidade do prod.ucto. · 

Entrei •nt.o,o trisulph1to, por não estar cbssifi
cado fica ao lmpe1·io J?Or cinco vezes o seu valor, 
torru:.ndo-se,por isso, 111applicavel á ind.u•tria da 
f>brica.çãodo asmcar pelo sêu preço exagerado. 

Seria pal'a. desejar que, i10it.ando nós: os ex:e~ ... 
pios do< naizes ~strangeiros, a França e a. Ame
rica do Nor.e, por exemplo, tratassemos de no
.wear commüssões que e:u.minando ae nosl!la.s 
tarif«s detidamente, estudando-as no seu todo 
e na.s suas partes, :>pre3entassam um projecto 
reorga.ni.r.s.ndo·a.s. 

Ainda mais: 

Ha generos q ne estando classificadas nas 
tarifas, cmtl"am no paiz em g.randa abundancaa~ 
p9sam eonsideravelmentG no nosso mercado e 
eatret~nto ni>o pagam direito algum. 

Esses gen.ettla são o trigo, o sal, e o carvão 
de pedra. 

Ora,. são este:1 tres genero_C) de origem e~
trangeira e :podiam~s prodnzil-os no paiz, eJta
bal 'eenda direitos em relação a eUe; como 
ta.mbem em re!a.ção a. muitos outros, e d~ste 
modo crMriamoo uma fonte importante do 
receita, sem que ficasse. d~ n~nhum~ fórma 
estancada n importação. 

Os generos, que ha dous nnnog, não paga'Vam 
direitos pao.lnndo pela alfandeg• elevavam
se á cifra de 5.000:000$. Si fosse lançada 
um~ tua modica sobra elles, os proventos pat•a 
o thesouro nio seriam para. despr •;:ar-sa. 
· Por bso, Sr. pr~sid1nte, cu entendo qu<l um 
dos maiores s ~l"''iços a prestar-se (). este paiz, 
além dos outros que estão Jla anima da camara 
dos Sr;,de •u taJos, seria o da.revis'a das tarifas. 

Não é só este, Sr. prasidente, o serviço que 
po1emos pre•tar actualmente: d~vemos tnmbem 
acoro~oar a divereid~de da produc~ão nacionaL 

Esta provado pela historia que nenhum n~vo 
"" 61ovo' ton:lo um BÔ genoro no rroducção. A 
variedad~ dos industrhs é uma das condições lb 
progresso. 

Existem industrias nio menos importantes 
que o ea.fé e o M9ucar, quo têrn 0ido onsR.ia.da, 
p ~los ontros paizes, e que poàem lambem ser 
ensaiadas pel' noss~. . 

Et as~im que & industria d \ seda r.ttt~ fo\ lc
·.ad!!. ã Amorieo . do Norte por Pinkncy no 
anuo de 1i75 e quo. alli occupa ·25.000 pe•s?as, 
na m~ior parte mulheres, e dá emprego a 322 
fabri •as, podia ser introduzida no Braz i!, com 
grande vantagem par~ os particula.J•os, e com 
g:-ande result:>do para o th~so11ro. 

O bicho d1 seda dá a~en9.s n~ Europa uma. só 
colheita pot• a.nn'l em conseq•xencia do clima e 
dos. rig:o:-osos iuvernó& i mas, no BrJ.zil on.de h<~. 
d~z qualidades differentea, p!"Oduz elle seis 
vazea, de. sorte que em quanto na Europa · ro
m,tte o. tnteresse de um, aqui n~ Brazil póde 
dar um interes:;;e seis vezes s_uperior. 

E' eata clma. daquellas industrias que póde ser 

ensaiada par:. substituir em parte o café e o 
as~ucar. 

Temos ainda a industri:> ela lã, a qual na Nova 
Gs.lles do Sul, n> Austra.lia, segundo Gayot, for
nece grande contingente á Hportaçiio. A pro
ducção, no annJ d, 1880, fot d~ 154.871,832 
kilogra.cllmas, cujo valor ~r..t moeda foi de 
80.400:000$000. 

A Republiea Argeatina tira. da lã, d ·s di
versos de<pojos ·do gado e de muitas outra; 
couBas inliignitica.ntes, quâsi que 95 °/0 da. sua. 
receit:>. 

Ora, si a Re-pui>lica Argentina tira desses 
generoa qua.sÍ que 95 °/o d~ Sl\3. receita! 0 
Brazil nã:o póle considerar esl.es product.os 
uma c.ous:a de n ·nada.~ · 

Não e só crear industrhs novas como estas 
qne acabo ele apontar; não é só estah•l~cel-as 
no paiz.; e pi'"!}ciso que lanham·~ em vista a. ae ... 
gaint<3 ci~cumstaneia : n3nhum pGvo·. &e en
grandece, se impoo ao respeito -e consideração 
dos outros povos a não ser estabelecendo fa
lu·icas que transfor-me ll as s11as ma terias 
p:rirna.s em &l"t.efa(itoa venda.veis .. 

O povo, como di• um grande e~criptor, Kate 
Kean, q 11e exporta as suas mate rias primas, 
aeabarà necessariamente por expo~tar a sua 
popula~io. 

Desde, pois, que fo>rem fuodadls fahriC3-s no 
1 mperio co.n uma protecção razo 1v:.l, que não 
afugente a concul'~aneia. estrangeira, ver~mos 
estab 190erem- •e graodes fócos de l~abnlbo, c 
entio est~ phmomeno que tant? nos entristece, 
e nos avilta ao> nossos proprios olhos, o de 
vermos tanta gente, aliás com aptidões muito 
eleva.das. a. dem.a.ndar um emprego e a recorrer 
à cal'idade p•tblica. deaapparece~à de todo. 

Estas fabricas, esses aentro< locaes como l hils 
chama 0.1rey, s~rão outros tantos theatros de 
actividade industrial a fazerem cancurrencia ao 
estrangeiro. 

Quando chegar esse tempo, veremos estes 
quatro milhões da individuas que, pelas es
ta.ti:~tieaa, existem uo B razil sem oceu
pação, transform..d.os em outros tantos pro
ductores. 

Querer circnmscrever o imp~rio B'>clusiva
men.to ó agricuHura., limital-o a prodtuir o 
café e o assuear, ê o maiol'" erro que se r.ód.e 
imaginar. C~ntra esta tendencia protestam 
todas as leis e~oaomicas e a histaria. 

A re•l agricultura. só vem depois da. indus
tria. 

Deve"l\Os, portanto, tratar de animar a. indns
tria nacional, p ~omavcr li c!•eaçi!o dest 'S cen
tros, porq01e $Ó assim •• pod.Jrá.· fazer desap
parecer tãD grande calamidade. 

Eu quizen que fo•se estab3lecida aqui a 
theoria do Rapp, o qual inv•ntou uma pena. 
cui·iosa pora puuir aquelles que não. se dedi
cam ao trabalho, qual a de fo>çal-oa à ociosi
dade ate que se enfastiassem da inercia. 

Mas, ums vez que se não póde applicar esta 
doutrina, bmbro i ca.m 1 ra., ao governo, 
e áquelles quê ~e inter esnm pelos nego
cios do "aiz, q11e voltem ai sua.s vistas para 
est• ponto e tratem de dar impulso ao tra
buho nacional, tendo em consider:>ção as 
drcurrur.tancia.._~ qne a,(!a,bo de indicar. 
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A que•tlo da ímmigraçio se prende á do 
trabalho naciDnal. 

Pelos estudos que tambern hei feito sobre este 
~~~mp~O'. sei que ~e tem despendido i nu
tilwente soaunM fabalosas eom a introducçlo de 
itnmigra.ntes ; mas em 1nanto nllo hDuver. ~r,;. ba
lht> neste paiz, emqnanto não houver um lheatro 
para a. activida.de industrial das estrangeiros, 
o que virá fazer ao Iwperio o im1nigrante 1 

Para que haja eolonis .. çio é pre ·iso que 
existo.m estes centros industria.es e sobret11d0 
ae.l·1rios alias. (Apoiados.) 

Em todo~ os paizes mais de metade da popula
ção se emprega na lavou ·a. A lnghterr~ e. um<> 
exeepção a e -ta regra, poli! alli só dous milhões 
de individuos têm esta oecnpação. No llrazil, 
porem, queremos que todos sejam agricnltorcs, 
ainda que ni!o tenham voc•çlío pau. esta in
dusll'ia. 

O trabalho quando é f~t.o confor!De !UI in
clinaçií"" e "\)tidõ1s de cad .. um, segundo Poa
rier, é attrahente e prodnctívo ; maa o eontr o rio 
jusb.mente 3COnteoo q11•ndo essa. voeaçio não 
é coosolt' d", ou não e:riste. 

l'.om elfeíto, é um erro econornico o querer es
bbeleeer salarioa baixos. Só no Brazil se pensa 
nesta hypothese. 

E' preciso seg11irmos a reg!'a americana. Os 
y ankes desenvolvem 1> espírito de seus 11lhoe, 
tro.tnm da convencer a se12s concidadãos de qao 
a maeb.lna é um elemento mais poderoso de 
trabalho do que o •imples braço, e por eate meio 
a prod.ucção ameri ana excode a toda :1. espo
all>tiva, assombrando o mundo. 

E' assim quo alguns productos, sem grands 
valor. e '\Ue poderiam passar desapeMobi los no 
Brazil, os americ,nos os. e~perta.m pa.ra a. Eu
ropa em sommasfabulo·a.•.O milho,por n~mplo, 
foi !!~portado no anno de 1879 no valor de 21~ 
milhões de francos, o. aveia no valor de 617 mi
lhões e o trigo no val01" de 2 milharea e 600 mi~ 
lhões de francos. 

E •tea pro:!.uotoa,que no Bl'l'>U não são conhe
cidos como genoros do exporta.~!<> e o silel a Rios 
de im!>Orl.~ção, pois que só do Rio dil P mta im
portamos pa ·to do quo.tro mil Me• ele kilos do 
Illilho em i SSO, no colosao omorico.no, em vir
tude do trabalho que as machinas alli f111.em di
rigitlas por homens int, lligentes queaa sa.bem 
manejar. tem d odo um resultado verdadeiro
meu te &Ssombroso. 

Sr. presidente, o systema americano de eo
lonis•cão da~e ser tamD!!m po~ nós estudado e 
imitado . 

Não são só as cauaae que apontei aquellao 
que tern e.,ncorrido para o sosaóbro da ím
mil:l'ra.çlio entre nos ; outra tem lambem 
para ioso in1!nido e, na minha opinião, alta.·
mente p d erooa.: é que nós a.ind"' uio compre
hendemos o verdadeiro meio de attrshir h 
nossas plag · s o estrangeiro. 

A Amerie& do Norte, · para chegar ao 
resultadQ a que chegou, para pode r fuer gran· 
do.s cone.eqsões aos colonoa, ún ha, no a uno do 
1878, medidos e d •m:~rcad >8 376 milhõ~s de 
hectares d~ terrenos, falta.udo-lhe a ' enas 
me·!ir' 46 milhões, sendo o total das suas t erra.s 
public~s, nessa época, cinco milhães de kilo
l!letros . 

Para íaeilito.r a dio!ribuição de ... ae c~rrM 
peloa immigra.ntes, possue mappas bem traça
dos sobre cada um d~sses ten ,nos, com indi
cações sobre a.s JocJlidades em qu• se acham, 
oobNI as f&oilidades que off~recem ao trans
porte, sobre os generos que podem produzir_ 

Para a A marica do Norte, Sr. presidonte, 
em virtudG dlL sabia lei do ho mesreatt se encJ
roiilh uma corrente de irnllligração que já ~e 
ass emelha a um exoJo. . 

Acabo de l~r lambem nos jornaes vindos 
daquella localidade que o numero de immigran
t es que aportam por dia àquella republica. at
tiDge á eir.·a fabulosa de 6.000 ! E ' isto o resul
bdo daqn~lla rnbia lei e da ' r o aga.nda qu·J os 
americanos desenvolve.n na. Enropa. ! 

Ao eomlJanhios '\Ut na'luelle paiz Linham por 
coat11me pagar um dollar por cabeça d•.colollo 
que chegasse aos portos american'lS, viu m-se 
em tão gl':lndea dil!i"uldades, ~ fo.ce d-e nu
meto prodig<oso, _que recusaram-se a fazer tal 
pagumento. O esf.:ldo de New-York foi obrigado 
a votar a c1uantia de 200.000 d Jlars para 
occorrer a esse serviço. As c ommi.ssões encar
regadas de receber os colonos n o CasLle Garden 
e distribnil-os pelo pai>, ent•nderam que 
devi= intentar nma ac~ contra as compa
nhias para obrigai-as a. eífectuar aquelle paga
mento; est·ts, porém, aceitando a. questão e 
roellrreudo para oa tribuna~~$, foram vencedora.s. 

Mas, Sr, presidente, essas companhias s:to 
tio generos ta, estão tão compenetra Ja.s · das 
va.ntagen& da imrcigl'açíio e da e ,nveniencia 
que ha em attra.hir colonos para aqueUe gr~nde 
paiz,qne depois da eol11~M do.d~ pelos tribunaeg, 
entendera.m que deviam pagar espontanea
mell.te SO cents por cada colono qne aUi desem
barcasse, e essa. quanlia o empregada n·t stn 
colloeaçllo, na ana rop&tri..ção, em •••viços, 
emfim1 de que poesa precisar por oecasião do 

. des&mbarqne. 
Ora, si llds pud88Semos mandar medir, senão 

~daa QS nouao l9l'ns, ao menos aqucllaa que 
existem nas proximidades dos nossos caminhos 
de ferro, aq uellaa que existem pr:>:timas aos 
nossos eent,os produclore• ; si procura aemos, 
em&m, imit11r maia oa monos 11 Rapublie& Ame
r icana, !uendo 118 Clnceaaões qne ell t fu; aos 
aeus oolonos, o Brazil teria. ma s facilmente a 
ilDmigr~Çio espontnnea, '}119 ó a uniea que 
pódo ooneorr" ~erdadoira.monte pMa fecun
d&l-o. 

O povo americano considera que o colono 
qne deaembarc • na ·repu Jica. e'l,niv ·!e a t.OOO 
dollare e que a fortuua do esbdo. qne a r:ique•a 
publiea augmenta 50 dollo.rs tOOa vê% que elle 
aUi aportt>. ·· 

Compenetrado• de ata verdade, não se poupam 
s..critl. ·ios nem es(orços para f.uer com 
qM aqnelle pai• tenha o• colono• de quo p6de 
pr3cia,l r, e 9ue tanto têm concorrido pa~a. delle 
fllzer a adm•ração de nós todas_ 

Mas, no B razil, alem dos alvitres que acabo 
dG ~pont~r a quo p<>dem ser ens:><ados para 
facilitar a bOa colonisaçio, temos ainda. me
didas de outra ord:m~ e valor, da que não 
podemos prescindir. 

Batendo, Sr. preaidente, que exiate neate 
paiz um elemento pertarb&dor de todas as 
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nossas relações economica.s, um elem~::llo 
quo~ i.nfalizmente par2. nó.~ todo,g. ~nb~1stet 
c do 9uol não podemos arnda prescl.lldll' ; a 
escravidão. 

Sou infenB<l a. esta chaga. social, mas não sou 
daquelle• que ente.ndem quo ella deva ser abo
lida sem criterio, sem atten~ão ás condições do 
paiz (apoiados). porque a libertação poderia 
trazer prejuízos, que viriam a:fl"ectar todas as 
lloesas relações &aciaes, ec.onomicu e indus
triaes. 

Mas, Sr. presidente •. o facto e que a historia 
tem demonstr<do que em todos os paizes em que 
ha exi• tido eat9 elemento, têm havido grandes 
embara~.os, grandes perturbações financeir '"• e 
que elle tem afugentado dos campos o trabalho 
livre. Foi as~im que em &ma e na Grecia, 
quando hordas de prisioneiros eram reduzidas 
á escravidão, os c...mpos. se despovoavam de 
homens livre•, que dl>valll o lagar aos escravos, 
e elles tiveram tanto valor que sra.m conside
rados s11periores a dona proletnrios romanos. 

E um grande escriptor, qne não pôde ser Bl13-
peito neste assumpto, o Sr.Molinari, diz que a 
escravidão pód ~ prodnzir ~eneticios em 11m pe
riodo da.d~, mas que, abraç~ndo um pe~iodo 
maia largo, ella embaraça o progrosso geral da 
riqueza e da eivilisação. 

Ora, Sr. presidente, desde que no paiz existe 
este el<>mento pcrturb .. dor, o colono nilo poder:i. 
com elle concorrer livremente. 

O colono trabdlha por um salario elevado, 
emquanto que o &Ecravo trabalha grato.ita
mente. 

O colono tem de prover, elle proprio, ás 
suas necessidades ; o seu sa.lario sarvírá. ex ... 
clusivamente p~ra isso ; emquanto que o es
cravo não ; é o senhort q_ue é nm c!pita.lie:t&, 
quem coneo!'fe para. as sua.s despezas. 

Um eneontr.t gr.mdes difficuldades na vida, e 
outro absol utamente nenhuma; de sorte. que, 
emquanto houver o tra.balho e~cravo, av lado 
delle não SB pode ri collocar o trah>lho.dor H vre. 

Não serei e a quem acon•~lhe uma medida em 
telação a este grave as.umpto : sei que nesta 
camara esta causa te01 muitos odio' e muitas 
sympo.thi81!. 

Confio, poróm, par!!. a sua sol ação no 
bom senso do parl1mento e no critel'io do go
verno, que s6 com toda a cau\ela e prudencia. 
tocará. ne•ta ~M•ti.o, procui':Uldo sol vel-a de um 
modo que aat1sfa.ça a cada um de nós e a.o paiz. 

0 SR. J. PENlDO:-Apoiado; no J:laÍz não ha 
escravocratas. 

O SR. RoDRIGUES PErxom:-Ontr•• questõe1 
tambem se prendem é. da colonisação, as q uses 
si porventura. não forem verdadeiramente atten
didas pelos governos. gue nos dirigem, a colo
nisação será por muito tempo uma chimera.. 

Uma dellas é. a. gra.nde naturalisação, que 
hontem. o nobre deputado pela provincia . de 
S. Paulo, em 11m bem elaloorado projecto, apre
goou n6ta casa. 

Para qul! nós tenh=os verdadeir<L immigr~ 
çã~,. ó preciso q_ue demos aos ~strangeiros in
centivos para. 'o'lrem para este paiz. Antes disoo 
correremos após uma sombra, procllra.l'eJilos 
decifrar em. vio 'llm ~lligma,. qne uos respon
derá eom o silencio .. 

.A. par da grande natura.liaação esLá t&mbem 
o ea~a.ment') civil. 

Esta. instituição e:riste na Europa e lã tem 
produzido fecnndos resultados. Desde qne 
aquelles que qui.zerem dénundar o lmperiil 
soub~ram que nelle não se pod.erão e•sar ei
vil<llents, ou que aqui estes casamentos são 
considerados verdadeiros concubinatos, não 
t....:rão de certo estimu.los pa.ra immi.grar. 

A par do caSllmento civil, hli_ lamb•m o re
gistro civil de nascimentos e ob1 tos. 

Esta questão ó puramente civil e nã:o póde 
deinr de s3r considerada um s~rviço que deve 
ficar a ca.·go e:s:clusivamente da Estnd'. 

Fi.Jialmente: deve·ser uma realidade no paiz 
a liberdade plena dos cultos e a separação <b 
igreja e do estado, afim de que p03Slm desap
parecer as lutas que no orbe s e têm ferido 
entre os dous poderes, de•d3 Constántino até 
hoje, s3m paz para o mundo e sem felicidaib 
para a igreja. 

Portànto, eu penso que, si houver um governo 
neste paiz, que, convencendo-se destaa ver
dades, trahr d.~ fazer as reformas fecundissimas 
que tenho a honra. de lembrar, dentro em pouco 
tempo poderemos aahir do estado de atrazo em 
que nos achamos, dando um exemplo <l.e viri
lidade de quG nos têm julgado incapazes ate 
hoje; no caso contrari' continuaremos a. re
produzir a &bala. de Syoipho, quo viveu i11de· 
Jinidam2nte a rohr para o alto da <llODtanha 
uma pedra e a vêl-a d~ novo precipitar-se para 
a be.ae. • 

Pondo fim a estas ligeiras considerações, làç.o 
voto• para que o nobre pl'esidentQ do conselho e 
os seus iUuetres comp~nheiros do miniaterio, 
compenotra.ndo-se das pahvras que proferia 
Turgot, quanao succe<bu a Colbert na admi
nist ação das finanças, diga do Imperio o que 
elle disse da França : daqni a !O o.nnos ninguem 
conhecer& o meu pai;; ! ( 1\f ui to bem! muito 
bem/) 

(O orado~ e comp~ime11taclo o felicito.clo por 
muitos s~s. cleputaclos.) 

2• PARTe DA ORDEM DO DIA 

INTICRPJILLAQÃO AO 8l\. :MlNlSTRO D.\ FAZENTJA. 

O Sr. Diana (si!encio):-Sr. pt•esi
donte, antes de entrar no dr.sonvolvhnento da 
minha int~rpella~iio, jolgo do meu dever ex
plicar ao nobro prasidon t~ do canselho os mo
tivos que me impelliram a fa.zel·a, a.cha.ndo-me 
eu entre aquelles que o apoiaTam e apoiam. 

Sabe V. Ex. quo por oeeasião do discutir-se 
o orçamento da despeza fui apresentada á ulti
ma hora uma emenda, quando j:l. se requeria o 
encerramento da 3• discussão, e por isso não foi 
possivel que essa emenda., que approv~va o de
creto de 3l Outubro de i878 em todas as snas 
partes, sofr'resse discus9ão nesta casa. 

E assim fui ella para o senado sem qae 
uma só palavra houvesse sido proferida ácorca 

de uma materis. tão grave e tão importante. 
Por occasião· da vonçl!:o, Sr. presidente 

veci.t!quei 'Ine o illustre relator da oomtnisllão 
de orçamento, votara pela emenda, o qu~ me 
fez. acreditar que a sua paS!iag:em fõra de aecordo 
com o governo. 
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Esse voto retlectia. ou devia reftectir o pen
samento do governo a respeito da materi.a que 
a emenda continha . 

. Sendo, pois, assim, razões da ordem publica 
e pessoal collocaram·me n~ contingencia. de 
in~erpell.~r o governo sobre este ass illn?to no 
intuito do defender interesses do ordem muito 
elevada. de minha província, e ao mesmo tempo 
de satisfazer compromisBOs solemues por mim 
tomados perante o eleitorado de parte do meu 
districto. 

O d~creto de 31 de Outubro de 1878, que 
foi apprnvado por esta camara, refe1·e-sa ao 
alfandegomento da mes>. de rand·1 s de P~ lotas, 
e ea•e decreto foi modificado em uma das sua• 
partes essenciaes. 

O art. 9• foi alterado pelo decreto dG i o de 
Julho da 1881 expedido pelo então ministro da. 
ta~ onda, o Sr. conselheiro Slll'aiva, eru Tii'tnde 
do parecer da sec~.ão de fazenda do con•~lho de 
estado, que opinara. pela modificação do decreto 
de 1878, depois de um eume maduro e detido 
desta quest.ãa, depds de te1~ ou \I" ido tu dos os au
xilia:ras da admini~tração publica, e 'bem assim 
as praça• commercio.ea do Ria GrandG e Pelotas. 

A noticia de ha.Ter passado ne•to. ca.u~~ora a 
emenda que cons~grava a a;pprovação deste de
creto em sua intagridade, tmpreseion~ll viva
mente o commercio do Rb Grande, e j a vê 
V. Ex. que era de absoluta necessidade que eu 
procurasse conhecer o pensameoto do go11erno 
pnro. que t~>mbom "q u oll11 praça poos" s1>ber o 
verdadeiro estado da questão e acautelar os seus 
interesses. 

A p:Uavra do governo é lll'genle a. este res· 
peito .... 

O SB.. IvliciEL:- Não apoiado. Peço a. pa
ln\'Ta· 

O SR. DU.>1.1.: - ... porque, sob a ame~ça 
do restabelecimento de. m ~S(I. dQ rendas alfan
degada de PelG tas, a praça do Rio Grande 
$ente-se embaraçada: não póde dasenvoher•se 
francamente em suas relaçõas commereiaas. 

E' precis~ que a palavra do· governo venha 
tro.nquillisal~a. e fazel-a. eutra.r de novo no 
gyro ordinario das transacçO'es mercantis. 

E na verd•de, ai esto decreto fõr approvado 
om todas as suas partes, si f6r restab&leeido o 
alíand,,gamento da mesa de rendas de Pelotas, 
dar-se-á neeessariamente uma deslooação 'de 
ínlcresscs d!l- uma praça para. oo.trn; c, poist ó 
natural que a pra-ça do Rio Grande, vendo essa 
deslocaçl!o immetliata, busque retrahir-se no 
jogo de suas tranueçõas courinerciaes. • 

V. EL comprehende bem a. gravidade do 
ca.so. Aqnelle commercio que jã vive por as
sim dizer extenuado, esmagado pelas. diffieul
dades que lhe oppõe a natureza na barra, não 
supportarà ~s~a nova provação,. por isso que 
peiorará. de condições desde que a mesa de 
rendas de Pelohs seja .alfandegada. 

RepreoGntante do distrieto eleitoral de que é 
cabeça essa ciia1e, entendo do meu dever pro-
1'ocar uma declârl!ção franca e terminante por 
parte do governo. 

E ahi, Sr. presidente, estã a razão da pre
sontc interpcUa~õ.o, pois ~~olém deste ni!o dis-

punha de outro meio para de um mo:lo com
pleto conseguir o pen.s~mento uo governo. 

Poderia discutir o assumpto obtenjo urgencia, 
mas,em primeiro logo.r ,não te ri~> a vantagem de 
obter irumeliat~t resposta do illlllltre < hefe do 
gabinete, e em segundo lagar poderia ser em
baraçado pela.s p rescripçiíos regiment:>es que 
não permitten! de discutir-se contra o vencido. 

Ao apresentar esta inlerpellação actua.ram 
tambem no meu espírito motivos de ordem par-
tieuhr. . 

Quaildo me apresentei candidato, pelo 5o 
districto eleitoral de minha província, os meus 
adversario• procuraram hostilizar a minha can
didatura, afastar de mim a confiança do eleito
ralo lii>2ral daquella impo•·tantA cidade, fun
danlo·se em que eu não ad\'ogario. com toh a 
sineeriJade e energia os interesses daq uella 
locali..lade que ;!!e pren(lem a esta mmneutosa 
quéstão. · 

O Sa. Mo~.clEL : -FAziam grande injustiça 
a V. Ex. 

O Sn. Da~A : -De algum modo o espirito 
publico transviara-se e vi-me obrigado, depois 
de haver terminado a mill.h~ excursão ~leitora! 
e de ter conhecimento pelos jornaeo d~ que se 
IJassava na cidade do Rio Grande, a dirigir um 
manifesto ao eleitorado, e nease •nani[esto de
clarei muito positivamente qae havia de adva. 
gar a cansa. da cidade do Rio Grande relaliYa• 
men tB M alfandegamento da mesa. de Pelotas, 
rom toda· a lealdade, com toda a ener!5'ía, CGill 
toda a dedicação, e acrescentei :- Considero 
o mandato que se me conferir, como imperativo. 
neste ponto. 

Já vê V. Ex:. gne ~orprendido por um11 
emenda que restabelecia o alfandegamento da 
mesa de rendas, á ultima hora, quando nlo 
podía. discutil-a, ti !lha e tenho n ece11sirlado de 
manifestar-me a es~e respeito pn ra dar uma sa
tisfação aos maus eleitoras e pa1·a honrar o 
mandato que me foi conrerido. Ao contrario 
diriam elles: esta questão de vida e morte para 
a nossa cid~<lc, sobre a qual tom.astes compro
misso de honra, passou na camara. sem qne 
t. voss11. voz so levantasse para d~fender a c~nsa. 
<b eidade que concorreu eom oa oous I'Otos par<l 
o vos•o triumpho. 

Eis a segunda. r~zão P!lr qne apresentei a in
terpella~lo, e porque Ílllllsti pela sua dii
cussl(). 

Quero cumprir o meu dever com toda a leal· 
dada, do mesmo modo porq,ue o meu comp&· 
nbeiro de deputação entende q!uc deve cnmpl'ir 
o seu em relação a cidade de P elotas. 

Applo.udo o esforço, a dedicação, o interesse 
com que elle tem pugnado por esta cauaa. 

O Sn. :MACIEL:-Como eu applaudo a V. Ex .. 
O S:a.. DliNA :-Só lamento nma. consa: é 

'lua o choque de·intereases tenha estabelecido 
uma. ti'l'alidade entre duas cidades importantes 
que deviam au:xiliaL"""Se mutuamente e concorrer 
com se!IS elemento; pl'Oprio• paro. o deo~nvolvi· 
menta e progt"esso moral e Illatarial ds pro-
vincia.. • 

Eis ahi o que deploro. Não c~nsul'o o nobre 
deputado·porque tenha advog>lodo e continue a 
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advo!!"a.r a camm da oua cidade na!al, cabeça 
do di~tricto eleitoral pelo qual foi eleito. . 
E~plicadas as ratões quo rne irnpelliram a 

lanç ,r mão desta interpellação, entrarei na 
.a])reeia~.OO da. materia em si. 

C<Hneçarei pelG historico desta gt·ave ques
tão. 

O Sa. M!.cu:L :-Para não inl~rromper o seu 
discurso, d :claro que vou combater ponto por 
ponlo o q 11e V. E". vai dizer. Já peJi a pa
lavra: 

O Sa. DtANÁ : - O nobre de pa.tado sabe per
feitamente que sem ;re entnndi qu~ devia clis
cutir esta qu •stão n~ camiU'a. mue-lh~ por 
mais de um:a. vez.~ 

•Rec·mheço a pcsição em gue se acha o 
nobre de,,ntado e o d >ver qua lhe cot•re de BllB

tentar a. causa da alf11.ndega de Pelotas. 
O Sa. Mo.ciEL. : - B' a. miuha. ~avi

cção. 
O SR. Du.NA : -Mas vamos discuti!-~ na. 

ca!llll.ra. Resignar-me-ai, si fõr vencido, 
uma -vez que •uccrunba com aa armas na 
mão.J> 

Infeliz mente a dbcnssão foi abafada, e eis-me 
a.gora. incommod~ndo o nobre presidente do 
conoelho com e o ta interpclla.ção. 

O SR. PRli:SID.ltNTl!l no CoNSELHO : - Não me 
ineommcd:t na.d l ~ terei muita s1tirifação em 
declarar o pensamento do go'lerno. 

O SR. DIANA: -Si a queslão tivesse sido 
discutila naqllella. ocea~i~o. to~nava-se desne-

. cessaria a. interpellac;ão. Eu teria. discutido, 
teria cumprido o meu àevêr\ teri<l· esehrecidJ o 
espie-i to ds ca.marA, e ella teria vot&do com pleno 
conhecimento ele causa ; mas apresenbda uma 
emenda. â ultima hora.~ contendo g.penas meia. 
du<ia de pala~ra•, oem que todas 01 nobres 
depuwdos ti~essem conhecimento completo da 
matet·ia, deu-se a votaçiío a~m que o alcance 
do vuto fo.saG conveníenlemente medido, 

Senhores, pr~mulg.W.o como ia dizendo, o de· 
ereto do 31 de Ou~ubro de 1~8. eot"helocall·Bo 
na. cidsie de Pelotas ~ma mesa de rendas 
alfandegada, corn o seguinte p3ssaa.l: um admi
nistrador aervitlio de thosouroiro, um admi
tario o oinco guarda.o. 

Nilo tLl"dou rn.uito que a. oonsoquencias pet~ 
niei osas do a.lfandegament> da mea<~o de rendas 
de Pelot~s se fl•essem sentir sob~" o eommercio 
da, cidade do Rio Grande ; e a associa~ilo eoro
morcio.l da quoll.a praça dirigiu uma represen
tação ao governo pedindo a revogação do refe~ 
rido alfandegamento. 

O governo · submetteu a questão á secção de 
fa.zend~ do conselho de estado, solicitou todas llS 
i.nforma,ões para complelo e$clarecimento da 
questão; a praça do co=ercio de Pelotas 
ta.mbem dirigiu a sua representação no sentido 
de obte~ um\ ·o.lfandega de 4" orlem para 
~qucHa. cida.de; o governõ ouyiu a inspeC\.or da. 
l.h~souu:ria d~ provinda do Rio Grande do Sul, 
o 1nspecto~ da alfandaga do Rio Grande, o in
spector da alfandega de Porto Alegre, e oa 
auxiliare$ da o.dmi.n.istre.ção no thei!Kluro. 

Foi um verd•deiro processo que a secção de 
fazenda do con.~ellto de estado esla.beleeeu sdbre 
o assumpto ; e depois de um estudo detido, em 
parec~r muito lo.minoso, concluiu pela revo· 
gação do ~rt. 9° do decret~ de 3i de Ontubro 
de 1878. 

Em virtude deste parecer da. secção d.e fa
zenda do conselho de estado, o digno ministro 
do. fazenda. de e ntão.o Sr. COMelheiro s~rai~a. 
expediu o decreto de t de Jnlb.o de 18!11, alte
rando a disposição do art. 9° do decreto de 31 
de Oo.tubro de 1878, isto à, tirando â mesa de 
rendas de Pelotas esns grandes faculdades 

· adua neíraa que lh~ haviam sldo da-ias por 0ste 
decreto. 

Neste põ se "eha a questão. PeloL&s fioou 
com a sua mesa de rendas habilitada p ara. o 
comrn~rcio de e:s:porta.~ilo e mesmo para a im
porta<;ão de certos generos. 

Pa.re~ia-me qut! razoJ.Yelmente a cida.de de 
Palot~s nada mais Mveril exigir. A questão 
fora sabmettida ao C()n selho de estado ; fora. 
estudada. e examinada conscienciosarnen~e; a o 
governo imp_erial havia alterado o decret? de 
1~8, reconhecida a inconvellieneia dnquelb 
alfandega:uento. 

Mas, sanb.or s, as causas, os motivos qu.e de
terminara.m a -secçã:o de fazenda. do conselho 
de cs~~do 1> aeonoelha~ o. nlteraQil:o.do decreto de 
1871:!, são ou não precedentes ? 

Tenb.o aqtü as peças instructivas do pro
cesso da seeçao de fazenda do conse lbo da es
tado ; siio: u. r~preeentação da. cam:1.ra. muni
cip~l do Rio Gr~nde; a representação ds praça 
do comm 'rcio; ~ d • assodaçíi:Q de Pelo Las, a as 
infor.nações dos <H versos auriliares da ad..ni
nistra.ção publio~. 

D> todos •~t•s documentos ap~esentodos ao 
conselb.o do est tdo. resultou ficar provado ; 
p.rimeiro, que ~erdadeit·amente a cilade d! Pe
le tas não tern pot•to ; segundo, que as coodi
çõos topographieo .. da ri~ S. Gonça.lo im~edem ~ 
fiscalizaçiio ,!as rend~• publicas ; terceiro, qlle 
al;un:l de;ivios sa deJ•.am na a.rrecadação das 
rend ••· pela. facilidadG coro q u~ o contrabando 
pôdo o.lli todog~r. · 

E' assitu quo a digao inopector da theaau
ra.ria de minha província, '1 ue aliá• manifestou 
tendencins favoraveis á cíd tde de Pelotaa, am . 
ref~rencia ao porto se exprime por est& fórma 
(18): 

" Na quest~o quo se debate, parece-lhe h.t>1J8r 
um p·Jn.to prepondercmte: e ss.ber- si a nA-ve
gação não Yai en~ontrar grandes obstaculos e si 
em Pelotas ha perta capaz de admlttir ~ ra.nde 
numero de navir.s, como é de eoperar que para 
alli se encaminhem, logo que o conunercio tenha 
~garantia de encontrar á margem de S. Gon· 
çalo uma alfutdega ou estação -fiscal, gozanJo 
das hoouldades aJuaDeira•. 

< SegUJido dados fornecidos pelo engenheiro 
chefe do serviÇI) de conservaçi\• dos portos, o 
ancoradoa'o ]>ara carga e descarg~ dos navio~ 
não tem mala de 535 metro~ , tSendo que a. muir;r 
larg11.ra do caNal a[Jrcpriado para [ut<d~a
dow·o é de 2:..>5 m~tros. 

cc f>endo S.S$itn nlto tem Pt !otas porto para 
receber grande nUmero de na,ios .B 11em sê ]}O-
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def'iam estabeleceras fundeadouros que o rB- i O Sa. DtANA:--Não mediu"' distancia, ca.l-
gu.lamento das alfandegas e:tige. " _ : culou-a-

Por uma c~rti:iã.o da. mesa de rendas do R to O Sa. MAcu:L:- Si procurasse informaçõe•, 
Grande, ficou prova.do perante e> conselho de 1 . 
estal\o que no e:z:erácio de _i873 a ~8?9, a sa Jerla. . . _ 
ditferença. encontrada nos despacho& fett03 em ~ Sa. Dt.t~u.:- Nã~ preJUilca a argumeu- · 
Pelo!"" foi a seguinte (lê); taçoo. (Co>\t•uua a lo•tuYa.) 

"Vê-se da. referida certidão qu(• as clifferenças « • . . e esse espaço, deslo que os navios de 
eneontradas por aqu2ll~ mesa-só nos despi<- longo enrso demandam a b&rra, não 9J!eree~·a 
aho$ feitos em Pelotas-para a carga baldead.. franca naveg-~ção que pretende a peltcLO~na, 
no porto do RíoGrand&, no e:z:ercicio de 1878 a. visto que, comu ósabido c notorJ.O, desnando· 
i879, subiram a 2.69rl.8Q7 kilogrammas de se as embarcaç-ões do baiúo 9-ue domora junto 
xarque e a 28.982 kilogrammas de gorduras, o ao canal da Barc&, forçooo e prolonga ·em--se 
qo.e só no primeiro trimestre, do 1• de Julho a com a costa do lad.J de:;;. José do Norte, afim 
3"0 d' Setembro de 1880,já subiram essas díffe- de entrar"m no e-treito, que, pel~ S!nuosida
renç~• a 801.010 kilo.>raoam ... de A<>rque, o que de e pouca. largura, torua-se ditlicil, muit"" 
demonstra o augrnent l progressivo de taes ex:- vezes, navegaram a vela. princips.lmen.te ~om 
cessos, pois que a guardar a prop~rção verifi- ventos ponteiros, tornanJ o-se, desde 10go, dlfli
cad ... no 1• trimestre referido, devem snbir, no cil a. fiscalizaçio dessas embarcações. 
tirn do e"-ercicio, " 1nriis do lripto da$ d iffe- ~ Depoi< de veacidos esses obstllculo• e quan
,.enca• 'Cierificadas no e:tercicio de 1878 a do as embarcações conseguem entrar na lagóa 
1879. dos Pato;, onde desagua o rio ·s. Gonçl'lo1 a 

« Q11anto à imp?>·taçJ.o d·ire~ta, sendo mu.itú navegação será roais pratieavel por t lr 51do 
maior~s os p~oueitos .que resultam do cuntt·a- >~esse peg_ueno espaço até o porto de Pelotas, 
eando e d~s facilidades póde o gov~rno imperial m 1is de uma bgn~ a ima do ponto de conduen
av aliar da importancia dos prljuizo• que &.me"- cia, pralicadil. a de,obsLrucção -do rio Jlelas 
ça.m s. fortuna do Es~ado •J d~ urgencia com que drag-as <tue olli estive!'am por conta da pro
deve ser Clttirp~lo o mal. " víncia, s 'm que, entretanto, esse melhoramento 

O SR. M~crer.:-E es autorL!ades fiscaes se P~'':." conoidor"-r P!'rmanente em raoão das 
nuncS. $OUbe-ra.m disto. CDDdlçoes ~opograph1cas ~ CO?Stanl:~ ~ccumu-

lação de areas na fóz do dlto rw, dertvado.> da 
lagoa Mirim, em consequencía das corrent~s 

o SR- M.\011')[.:-Eu. mostrarei como abusa- que se fonn•m pelos uivet·sos rios que ~êm •uas 
t'am da boa. f e d J V. Ex. nascentes n" provincü e no Estado Onental. 

O Sa. DtANA:-EstA na certidão. 

O Stt. DuNA:-A. certidão foi apresentlloda 
ao conselho de ests.do _ 

O SR. MactEL;-Eu provarei a mâ fé com 
que es<e documento foi ministrado ao cons 'lho 
de e ;tl\.do. 

O Sa~ DIA.N.~; -O administrador dn m osa 
de rendas do Rio Grande teve de verificar <la 
d •sp•"h"s feitos em Pelotas e cneontrou uma 
differença de 2,690.807 kilogram1aas, só do. 
xarque l 

hto serve p~ra mostra<· que a •ecçíio <le fa
~end~ do conselho de estad() deixoa consi
gnado, com ju •tiça, q o e as condições topo
grapi.icas da cidade de Pelotas, oppoero-se á 
t•egular fiscalisação dás -readas pnblicas na 
ent •·ada. o •ahid"- do• genero•, n!io tondo a 
antod lade fiscal oa meios necesearios par~ im-
pedir o desvio · 

O coaselho de estado declarou que está pt'Q
vn~ > o contro\> .• ndo c que ó iml?raticayel a fi,.,.. 
ealizaçã:o. 

Aqui está u ma informação de um honrado 
emp,·eg .. do do the>om·o, que foi inspector d .. al
íandeg~ do Port:o A}egre, ? Sr, Kelly. Elle, que 
conhecia a provlnCla. deu mforwação sobre uma 
repres>nt<~.iio da praça dê Pelotas, dizendo o 
seguinte (lê)' 

.. Assim, de~de que as facilidados que se -~n
culcam não sendo d uradoura• e de verdadetra 
" aro1ntia para o eommercio marítimo, a conse
quenoio. sará o csttlb6lecim,en.to de u1na alfa'i1-
degd , mesmo de ultím·t orlem, não corz:0~pon
derà á espectati va brilhante g ue os pehcto!la
rios offerecem à consideração do governo l!n-
perial. » · 

Seg-ue-se uma demonstração da impot·\ancia 
1'êal d~ cid~de do Rio Grmde, e logo depois o 
inform .. nte con.linua: 

"' Est .. circuroslancia será !'inda um dos mo
tivas para uão ser tornada em con•idora,iio a 
prc t"nção dos peticionarias. 

«E um maiOt' inconveniente ainda se o!ferece, 
como tive ocoasi:\o ac observar, quand-), n11 
1·efe.-ida provinci3, exerci o cargo d" inspec\or 
da. .Alfandega do Porto Aleg,e, n.1 facililade 
que tem os navios, que demand~m o J•Orto da 
capital, de baldem· ccmtraba~tdos para o~ 
híafes que navegam na lagóa. em direc~.l[o á 
mesma. r.apital e n outros loga.res, ás mti.l'gem~ 
da dita h ,-ôa e rio Guahyba ou pelo C"maqu;uu 
e outros, que e:s:istem no norte da cidade de 
Pelotas. 
- ··41. E este inconveniente augmtmta.rã com a 
maior frequenci~ de navios estran~eiros pot 
e;ns paragens propicias para os desvios dol 
direitos. < A cidade do Rio Gr-a.nle, onde exis~e uma. 

importante alfandega de "'gnnda. ordem, dista 
do porto da cidade de Pelo tas cerca de i5 le

• O alfandegsmento da mesa de renda•, 
ora exi•tente n&quella citiade, ~mpliando-se
lhe as a tribuiçõ·•s que lhe fo,am 1I!llrcadas pelo 

conheca elb as lo- decreto de 2 de Agosto de i876, jà. foi uma pro
gtuls (aão são 15 e oim 9). 

O Sa. 1\úcn:t:- Assim 
calidades! videnci,. qu6 t , râ concorl"ido para fazer dimi-

v. rv.-66 · 
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nuir . ( qu~m ~ab~ ?) a intrôducça:o do. contra~ 
banao pela frontetra terrestre; mas esta segu>·a.
metde facílitacto o que se está ainda. rar.endo 
peb via. fluvial, o qua! n«o serd possivet 
e,;litlgu>r. 

« ll. oroo.~ão de uma ~lfandoga na eida.de de 
Pelotas, sorti mais um estorvo á.fi>calizaç[o dos 
dirdtos de importagão e exportação. 

« Os de imp,;•tação, sempre que os empre~ 
gados qu·' possoru ter ns alf!lndegas do Rio 
Grande e Porto Alegre pretenderem processar 
os ·despachos de eonsumo,dando as merca.dorias 
a classificação e qualifie .. çlio que lhes compe~ 
tk, o que nã? agra.dnró. aos d~spa.chn.nlcs e 
então preferira a a ree:.portaçlio para PetoLIS, 
ci 1>1ira em me!har resultado, o que não será. 
difficil alcançar. 

c Os de exportação, sempre que o "Valor. da 
pautll semanal, org~niznd" em ~~d~ uma d ... 
duas primeira• alfandegas, lh~s íõr desfavoravel, 
pois então preferirão o de,pacho de cabDtage>n 
para Petotus, e alli se far:i. a exportaçií.o para 
fór• do l>llperie sob " ga>"alllia de maia ra~o
rave! preço de pauta semana~, que alli se 
organizar:i. para que, deste modo, os empre
gados frt<am mais porc~ntagem, o se argu
mente com apparenle de•en vol vimento com
nlercial do Iogar. 

" Será mais um elemento de luti fiscal entre 
as outras alfandegas do Rio Grande do Sul, o 
alargam)n to de favores à mesa de rendas de 
Pelot;s. aincla mes>no conseatindo-se-!he a 
importÓ,çr'Zo directa pera os generos dastabellti.S 
tls. 6 c 7, anne:us a.o regulamento de 19 de Se~ 
tembro de 1850; "Visto quo ontre as meraadoriaa 
que se eomprehendem na segunda, alg=a• ha 
qnP. tem mais de uma ta:xa fixa n1. tarifa e pódBm 
offereca du•idas &obre a sua verdadeira qu«
lificação, bypotbese previsto no art. 145 § 7o 
do regulaw.eulo do 2 de A,g\lsto de 1876, resul
tando de taos facilidades ""' mâo de que se 
saberã > utili;:a:r os contra~andístas para illu
dir a fiscali~a.ção; fiscalização que aliàs será 
mais b>m exercida. nas alfa.ndegas do Rio 
Gro.nde e Porto-Alegt"e , mesmo mé~~ondo om 
linha de conla. o ineio usado de contrabandear, 
o qual consiste, como tive occasiiio de repre~ 
•entsr a.o governo, em desmanchar volumes 
forrn~d '" de divcroos p..eotes ou poquonos f~ r
dos ; cada um dos q uaes contem a mesma marca 
e numero que compete ao volume manifestado, 
:ficando a bordo um só de•ses pacotes , pas~ 
sando todos os outr JS po1· contyabawio,J1al"a Q 
gue · se prestam facUmente os Mates que 
fazem a navegação costeira do Rio Grande para 
a capital, Pelotas e Jaguarão. 

<1. O governo não pdrle avaliar· praticamente 
os meios d• 'l"" dispõem as conlr,bandistcu 
»agucU~s paragens, cuja ti>pogmphia e3pecia~ 
os fatJol'eeepe~a fronteira terrestre ou pela 
llia fiuv~al. 

« D~vo, finalmente, informar que sobre o 
mesmo """=Pto do que me eston occupando, 
a ref<rida associação commercial e a .camara 
muníeipaf da. cidade de Pelotas se dirigiram ao 
ministePio da fazenda, sendo esses papei~ re~ 
mettidos :l. secção de fuzonda. do coneelho de 
Eshdo, afim desta interpor A eu parecer, pelo 

que talvez seja convenienLo envia~The lam
bem a presente petição. 

Primeira sub-direetoria das rendas publicas 
2~ de Abril de 1881. -Antonio Caetano da 
Sil"Va Ketly. 

Conco~do com e• ta informação c pare~e~me 
que tendo já a associação da Pelotas dirigido 
a este ministerio uma identica petição, qne foi 
remettida parà. a secção d~ faz~nda do conselho 
de Estado, deve-se aguardar o parecer da mes~ 
ma secção ou remetter-se tambern es les papeis. 
P rime:ra. subdirJctJria dis renda.s publicas, em 
2 de Maio de 1881.-Servindo de subdirector, 
fase da Eil-oaLemos. 

Parec:~me que, redu~indo o decreto n. 8155 
de i• de Julho proximo findo as attribuições da 
me•n de rondas de Pelo tas MS despaehog de que 
tratou os§§ 2°, 3•, 6• e7° do art. 145 do Regu· 
lamento de 2 de 1876, indeferiu implicitamente 
a pretenção da associação commercial d"'luella 
cid~da, a. elevação ã alfande~a de 4" ordem da 
sobredita mesa de rendas.-Dn·ectoria geral das 
rendas publicas em H ue Agosto de 1881.
Henriq~•s. 

«Certifico tambem em satisfação é. ultima parte 
da ref~rido. petição, que" pretonçãoda aosocia
ção commercial de Pelotas foi indeferida por 
despacho de i3 de Agosto de 1881; etc., etc.
Lui;r Felippe A!-oe8 da Rocha, 3> eseripturario 
do thesou.ro nacional~ com e~ercicio na. directo· 
ria geral das rendas publica• .» 

o SR. M:4ClEL:- A eonelusão e que Porto 
Alegre !lho deve ter alfandega. 

O SI\. DIANA:- Alem da informacão g,ue ve~ 
nbo de ler e que não foz parte dos pap~!S sub~ 
mettidos â secção de fazenda do conselho de eE
tado,tenho lambem officio do inspector da. alfa.n
d •ga de Porto Alegre sobre o contrabando que 
descobrill, dado na mesa de rendas de Pelotas 
em1880. · 

Diz o inspector da alfandega de Porto Alegre 
(lê) : 

"' Alfandoga da cid.,de de Porto Alegro, em 
27 do Outubro do i880.-:'<o presento otlicio 
n. 9, datado de 31 de Agosto passado, trat" o 
administrador da mes~ de rendas de Pelotas, 
de ql.lorer provar que os volumes aqui chegados 
com chita do lã, deopachados como algodão 
crú, or&~n realmente algodão e não chita.. 

« Para isso soccorre--se de umas tantas coin
cidencias e chega ate a affirmar que na data 
em que eram es.ses v;:,lum.es aqui examinados, 
nesse mesmo dia e Ele os via la· em Pelotas e 
no arma.::em do negociante g_ue os despa
chara. 

« Diz que os fardos poJ• mim reexportados 
para M onte•ideo o quo de torna Tio.gam lã 
em Pelohs foram despachados, tinha.m o• . nn~ 
meros 2834, 2837 e 2838, e que as fardinhas 
a.qui exa.minados tinham e•ses mesmos. num~ 
ros nqui aoomp•nb.a.dos das lctr~s A B C. 

« Quero crêr que o Sr. administrador esta. 
de boa. fé, e, então, llrefil'O a.ffirmar ignorar elle 
que os fal"do• que 1nteir .. mente trazem de 4 a 
8 fardinho•, estes. tra•em nas cabeças repetido 
o nuwero exterior do fa.~do, a.companhado de 
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umA. letra, e que por isso a.ffirmei pertenc<lr 
elleo aos fardos da'lni reexporta.doo, e que con• 
fere~4 perfütamente com a cópia do despacho 
por S. S. envia.do, de algodão crú., quando aqui 
eneon troa-se unicamente chita e nem um 
kilo de algodão. 

" E eomo e:z:plie& o Sr, administrado•• o f~elo 
de reexportar eu daqui 10 fardos com 192Q 
kilos de cb.ila o 670 de a.Jgodão. e S. S. en
controu em 3 delles 709 kUos, isto é, mais do 
quo eontinb.o. os {O~ 

« Quanto a S.S. atlirmar, pela declara.ção do 
. empregado conferent~, q11e as C!ip&s nao po
rliam estar intactas, como affirmou a com
mis>ão examinadoJ'& desta alfandega, p;rq.u 
eUas a~U tinham .lido col'tadas, faz-me du
vidar da boa fé de S. S., porqt'e eu assisti pes
soa.t mente ao exame feito, e foi um éos pontas 
sobre que chamei a a.ttenção dos conferentes, 
para que o declarasselll no te•mo de exame, e 
eu mesmo verifiquei o facto, fazendo até pes
soahnente a pesa dos fardinhos. 

« Depois disso dispenso-me de accrescentar 
m>h nada. porq"e o 2"e se (a• em _Pelotas e 
pubZi co e not01'io o e 11 estvu longe. da suppor 
o Sr. administrador inteirado dessas cousas. 

« Attribuo-as á falta de pessoal pratico e a 
boa {e de S·. S., da qual · oon$tantemente 
abusam os cs'[IPrta~hães.- JoàQ Cur'!>eUo Oa
Mlcanti.,. 

Finalmente certifico que o ultimo período do 
documento n. 8, a que se refere o supplicante, 
otlie io do inspectJr da alfandege. do Rio Granle 
ao inspector da thesouraria de fazenda, é do 
teor seguinte : 

« ••• Há pouco tempo tendo sido ·pela alfan
dega de Porto-Alegre exportados para Monte
vidéo, diversos farJos contendo morim estam
.pado e panno de a1godão, os quaea não puderam 
ser despachado• naquella &lfaudega á vontade 
do comruerciante,.for>m postel'iormente embal'
eados no vapor argentino M ontevidéo pare. 
Pelotas, e a.hi despachados como se contivea.sem 
todos panno de alqodão cru liso. 

c Por todas estas co»sid~~rações, entendo 
que é da mais alta conveniencia á. renda pu
lilic"' c à bo.1 ordem do servi~o a re,ogaçào elo 
decrn • que a&fandegou a mesa de Pelotas, 
rcstabclcccQdo-oc o nntigo rogimen 6seal ei!
tabeleei;lo pelo decroto n. 2486 de 29 de s~
tambro de i859, conforme jd e:cpetttl.i em n~eus 
r-elrztor-ios de fi de . .Abrtl eU de Agosto de,te 
anno ... e em officio dirigiclo ti essa tlw,·ou
,·aria em 4 de ~rço sob n. 34. 

~ E para constar lavrou-se a presan te na 
secretaria de est ldo dos negocios da. fa~end 1, 
em H de Agoato de i88i, - Jose Seof:rian~ 
da Rocka." 

Sr. presidente, ainda mais, A socção de fu
zen.la do conaelh.o de estado examinando a. 
questão, ana.lysou devidamente a informação 
do inspector da thesouraria de wendo.. Eis 
alguns trechos d~ssa informação copiados e 
nnal)'sadoa pelo cons~lho de estado: . 

• Explica om seguida (o inspector da the
oourario.) n cla .. mcação cloo couros, e refere-se 
& ottinillo •lo inapcctor da alfándega. do Rio
Grando, 01~ vi&Ca do decre;cimento da renda 
11.~ Wlfl~l'ttlprT<J: ~·lmitte a pouibilidade de ter-

se dado wtravio de direitos nos carrego:me;J
tos provenfen(es de Pe&otas, 
~Quanto e.o docrescimcnto da renda, em que 

as representações baseiam wn dos seus me
~hores argumentos, e que é corroborado pelo 
inspecto~ da alfandega, reconhece, o lnspeetor 
d~ tbosour-aria, que •·ealmente ha· t<ma g>'ancle 
dtffe/'~nçal m'is.imé comparando-se a at"reca
daçâo do soma,tre de Janeiro a Junho de 1880, 
com a dos anterioJ·cs, 

«: P~1tsa, porém~ q'-"e ·nesta. arguiçü-o tambem 
lur R"'ngerar<lo ; e sem n egar qu~ tenha havido 
qualque~ desvio da renda, '[HI' f(<!tC< do effica:: 
{iscati.:ação, declara, comtudo, que não pôde 
acompanhar a denuncia gua11do desse facto 
conclue ter hauido grande desfalque na mesa 
de rondas de Pelotas. E funda esta apiniao en~ 
ponder-a;:óes, gue, a serem procedentes- como 
parecem- se><vem para ~onfit•mar" e:cistencia 
tlo co n.trabando em &a.,·ga. cscetl(~ no po l'to de 
Pelotas, a de>peito do zeb e esforços do l~es~ 
soa.l que tem a !li a repartição fiscal. 

«- A este proposito pondera o inspector da 
thesouraria : 

«-Si hou"l"ess~ grande dssf•lque na. mesa d~ 
ren1a.• era impossi,e! qv.~ o i>tspec tOl' da aZ
fa.ndega nào t i,asse tomado p1·o~ idencias 
energieas. O chefe de secção que foi examina!' 
a m"sa de rendas achou o se1·víço regul ar: 
apenas notou pequenas e insignificant es regu
laridades, como se vê pel_o seu re1rzto>·io. ~ 

«Quanto á primeira oburl}ação : diz 
o conselho de estado, analysando-a-não pôde 
ter etta nenhum alcance, porque o insp •ctor 
da alfa.ndega representou val'ias 'IJCzes l'edin
do providencias pai•a os incnnyenientes que v e .. 
rifican. depois do alfandegamento da ref>rida 
mesa, e principalmente depois d~ decisão do 
ministro da f <zendo con~tante da ordem do 
thesouro de 27 de Janeiro do iSSO. No o pa
peis remettidos i secçãn aclu>m-se annexos di
versos otlicios e relato~ios daq uelle funceiona.rio 
informando á. respeit@ da impossibilidade ma
teri~l de h~ver offica;; {tscalisaça~ ,.~ port~ 
do Pol .ta~. já. por-causa das condições topo· 
graphicas do Rio S. Gonçalo e do p1'0pl'io an
coradouro, já pela. inaufticiencia. do pessoa.! da 
xne&a.. 

«Quanto á se(funda nbsernaç,;o:-Si o Eer· 
viço da me!llL de rendas d {e i to l"egu,an».ente 
si o deijful<jue da 1·enda. não ó provenioute de 
negligencio. do• empregados eHI<I> só pc~ .
contraba>tdo póde ser explieaoia a g~ande dilfa
rença. verificada na renda, o que o proprio i ns
peoto•· da thesouraria reconhece. " 

Sr. presidente, a. mesa alfan:!egada de Pelo
tas, tal qual como a pretendem pela emenda 
aqui .. pr.sentada de sorpreza, te~á todas :l-S 
vantagens de uma alfandega, ~ isso serã, ttm 
:mal, um grande erro economico e administra
tivo. 
" E' o Jl roprio inspector da thesouraria quem 
vai dizel-() na aua inforlllação resel"V9da, (lê) : 

« Não es~á admi\tido no nosso rcgimen adua
neiro cJ·ea:rem-se al{andegas em todos os 
l"<lt'tos maritimos que •3 desenvolvem e pros
peram. 
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« A rogr .. e que haja uma alfande8"' ern ea.da 
provincia ; as condições tcpographicas do Rio 
Grande determinaram que seja a uniea onde 
haja Ires. 

c Nas outras provindas ha. ci-lades que têm 
partos no oceano e c~ as mesas de rendas nà'' 
go~an~ das attribtnçl5es dndus ás a!{11n• 
tlogas. 

« Ao lada de Pe~otas eBt;á o Rio Grande, onde 
ha alfa.ndega ; e as conoeo.iencias fi sca-·s se 
interpoem para na'o per·mittire »t o estabe
lec imenta de uma autn< at[andeg« ta o pro
&:ima~ 

Sr. presidente, ainda mais, em 1878 o nayio 
Suzan Bergen., sendo eonsi gnatarios Concei
ção & C. (doc. n. i) carregou no porto ds Pe
lotas paro. Now-York (doc. n. 2) 4020 couros vac· 
cuns seccas; 7676 chifres; õO fardos com cabJl
lo; e 4773 kilosde ferro velho. 

E no vasto ancoradouro do norte, carregou, 
(doc. n. 3) 850 couros, e 26 s~eccs oom cá-
beUos. · 

No emt~nto descarregou em New-Yo'k 12,540 
couros (doc. n. 4), ia to é, rn~is 7,679 couro• do 
<[USos que constam do deapacho. Aqui estam os 
docuwento3. Não lla meMr duvida a respeito a 
O C{)nt.rabando deu-ae. 

O SIL MA.CIEL:-Esses documentes U>mbem 
foram presentes ao couse!ho de estado ? 

Sa. DrANA:-Não senhor, eu explico. Esta
questão do comrabando da me•a de rendas de 
l'elotas foi larg«mente di~cntida na imprenn 
desta córte. 

Um distinct~ comprovinciano nosso o Sr. Za
ch>rias Salcedo, tornou a si o encargo de ad
vog.,.r esta ca11Sa pela imprensa.. 

E• aasim, Sr. presidente, que o Su:za-n 
Be,·gen dese&rregou em New-York i2 .540 
couros 1 

E' assim, Sl". presidente, qne es~e fa.ctu 
consta destá certidllo autbenticad.l. pelo nosso 
consul geral. nos Estlldos-Unidos. o Sr. Salv&
dor de Mendonça. 

O SR. MA.CIEL:- O que eu pergnnta.va a 
V. Ex. é si esse na .. io não foi com outros de
nunciado o.o eonselb.o de cstndo.' · 

O Sn. DuMA. :-Não senhor. 

O SR. MACIEL :-Não entrava naqu~lla lisla? 
O Sn. DI..lNA. :-Não, senhor. O documento ... 

O SR. MA.CIEL :-Não ponho em duvida o do-
cumento. 

O Sa. DrANA :-••• é de d"ta p~terior, é 
de data recente, de Outubro de 1881. · 

Verifica-se, pois, que o contrabando deu-se 
por ~u botituiç~o na carga. Car:eg~ram de mais 
7670 couros que despach~rnm como chifres. 
(Riso.) Aqui estão os documentos. (Mostra) 

O S!l. MACIEL:- Doeu mentes de carregtulos, 
não de despachados ; é bom distinguir. 

O Sa. Du.:s:A.:- Foram, despo.cbados. Aqui 
estão as certidões das reptrtições fiscMs da 
província, e da repartição fiscal dos Estados
Unidos 

O SR. ~cu: L:- Bem; fiquemo; sbi; C.espa.. 
c!wdo n~o é ~arregado. São estes mysteri' s que 
\• . Ex. 1gnor-". 

(Hc' outros apa·rtes.) 
O S. DlANA:- Sr. presidente, argument~ 

com documentos e com o parecer do con,;olb.o,de 
e•tado. 

Durante mais d~ um anno tratou do assumpto, 
pód • ..,.e dizer que dia. por dia., com muita • O Sn. ·M.~cr-e:r..:- Sim, sen~~r; confeoao 'l. u& 
discrição, com muito tino, argument!Uldo com , .. Ex. tem todas as apparenc1as de razão. 
documentos e com dados ofll.ciaes. O Sa. DrANA:- O conselho de estado cbe~ou 

Tendo em um desses artigos. deFJoie de ulti- a ústa conclusão, depois de ter examinado ;;,_a
m~da a. questão, avane;ado. uma. proposição rluramente a questão (le): 
sobre o va.por argentino M onte~idio, geral- . . • • • . 
mente apont1do como contrabandista, Conceição . < Stlpp.ondo, porém, qu.e t~do~ o~ i~oo~ve: 
& Comp. como agentes, em Pelotas, dP.sse mentes e embaraços t•elRtados nas informações 
vapot•, julgaram-se envolvidos na mesma ac- i\ltldidas, po<sam ser removidos, assegm·ando
cu~ação de con:trabando.e por isso annunciaram •e .facil e franca navegação no rio S. Gonçalo 
que o ~hmarw.m à responsabilidade. ate o pol'to de Pelotas; nem as im resultadam 

Convencido, C{)rno era natural, o comp~üvei maiores vantagens p~r:> !!- provincia e . para o 
com a desall'ronta dos offeodidos, que o re<pan. Es~a.tl, e nem ~e~mo equtvalJntes ao augmen
sabilisariam por calumnio., visto que em direito to de. desl?eza mdtspensavel para remover os 
o delic.to, quando mesmo existisse, não ~om.por- referldos lUc{)nvomentes_e_ salvaq-u.ardar O! in
taria ·tamb~m outra qualificação. alé, d teresses fiscaes, como sao 9a de;peza< eom a 
d.ocume~tos t·eser~ado.• 11ue fez '•xtrahlt· ~: co~"'ucç~ ~u l"?çlo de um ~~meio apro· 
secretarta de estado dos negocias da fazenda I pr~do á a. r _:Ca. d~çao e conferenct:< das merca
promoveu, para a sua defesa, a Yind.,, d; dorJ.as que nno forem despachadas sobre ag,,as 
N~w-York edMrepartições fisoaesd~ província. c as que reaultuem d> augmen~o de p~s·oal da 
doa documentos, a~ni preseoteo, que se rola~ meza de r~ndas. reclamadl ~ela necesstdade cl.e 
eicmam como o navio Suzan Bergen. de ue I tor~ar rnats _et!i~o.z. ~ fiscal!s~çã~. creação de 
foram'consigns.tal'ios Conceição & Conip., 0 ~ue rog~~trn:s • dtstnbutç!<O d:J "'S'IM nn. margen• 
fazem L prova plena do con.trnbanJo na do ·'O S' G?nçalo. 
aponto. q ~ E tudo Hso inf;ucti(c;·u"taate seria {eit,,, 

0 · sogundo anevera o mspcctOl' da ulf&ndega do 
~ processo, porém,. f vi por io.juria, o elle Rio Grande, porque l'ICSmu <luqmenru.!>(io o 

nao teve, por e!l!le mottvo. oecasiâo oie exhibir p.ssaal da moa• de renda a c ole1•Ó.ndo em. !Jl'an-
09 documentos, fazenlÓ a correspondente d~ escala o n1ltl\Qro à.os gu~rdn.,, não se pod~
p~~ .. a • , na o?tct• uma boa jiscatisaçõn, por co "~a. daa 
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Cl.lndições topographica~ do Ri? S. Gonçalo na< 
s•t~ milha• que os navios tem de peroorrer ate 
o ancoradouro. 

Attenrlendo, portauto, a tolas estas ponde
raçõ.,s, circwnstanciadamente discutidas nos 
papeis a.nne:3:oe, parece á 2"c(}io que, em rela..
ção á. mesa de rondas de Pelota~. na a dece ser 
mantido o art. 9. 0 do decreto n. 7063 de 31 
de Setembro de 1878. 

" Entendendo, por6m, que é conveniente 
. attender tambem is conRid ;rações feitas pelo 
inspector da th~sour •ria do Rio Grande em seu 
oflieio r2servado de 8 de Novembro ultimo, con
corda a s 'cção eom o alvitre lembrado na ul
tima. conclusão do referido officio, de restrin
gir-se a faculdade permitticla. à referi!l \ mesa 
de rendas, determinando que fique hwílitada 
somente pa1·a oa despachos de que tratam os 
§§ 2.o. 3.•, 6.> e 7 .o. do art. i45 do de~~eto 
n. 2.672; e dan !o-se pra.zo para. principiar a 
vigora.r esta rastric~ão afim de nã) ficarem 
prejudicadns qua.esquet• interesses qae e•teja.n 
oom oromettido>, em vÍr tud.e das facnldades con
cedidas áqnella mesa de rendas, não sõ pelo 
refori do artigo n?n~ do decreto n. -7.053 como 
pela o~dam n. 9 de '41 de Janúro d e '18.;0, cuja 
T8'V ogaçã o e 'llr!a>limemente aconse/kadcl por 
todos os funccionarios consultados pelo go
verno.• 

E i> ahi como conclo.iu o pareoor d& secção de 
fazenda do conselho da Eslado, n.ssígn!Ulo pelo 
illustre Sr. senador Teixeira J tmior, pelo il~ 
lustre Sr. presidente do conielho·;; pelo finado 
Visconde de Pralos. · 

Antes de t~r sido esta questão ao conselho de 
Est:ü1, já. a imprensa a~ côrte havia tratado do 
alfandegamento da mesa das rendas de Pe!otiLs, 
mostrando os.grande> inc~nvenientesque dessa 
medida. resulta 'iam para. o comw ercio da provin
cia; o J ornai rlo Commercio publicou um artigo 
editorial sobre es~e. im ]>Ortante ma teria. 

No senado o Sr. Barão de Cote!l'ipe, em18 
de Sete,nbro Je iSSO, atacou o alfand~gamento 
da. mesma mesa de l'endas, e chamou a.atten
ção do governo imperial p•ra as consoquen
cias fun,st~s (jlle dahi rcsuhavam pa1'll o com
lUGl'Cio licito dõ Rio Grande. 

Sr. presidente, bast~ considerar que a cidade 
de Pelotas ncha--se e. nove legu •s da do Rio 
Gra.ad~. para. ver---a) qu.'} e verda{lBirawente uma 
inutili-la.de a creâção de UIM mesa da rendos 
alfand3gada naquella ~ido.de. 

Pelo alfa.ndegamento nc~rti a meSá de renda.s 
com as mesmas attribuições de Ulila alfanlega, 
a dHY:!rença será tão somente guanto ao pes
soal. Pois bem ; a cidade do R10 Grande tem 
uma alf.•ndaga de segun la orlem, com pe!!Soa.l 
numero:so--conferentes, gua~da.s~ etc .• tem um 
edlfieio, quG custou c~rc~ de 800:030$, com 
''11.Gtos a rme.zen.g p(lra, dcpo~itos ào.a mol"ca.do
ria.l5 ~ ~. 

O SR. MAClEL :-Dinh~iro mal gssto, 
O Sa. Al<Dl!.A.olli FrGU!IllR.!.. : -Como o que é 

gasto com todas a.s alf1ndegas. 
o Sa. DrA>t<l.!- ••• e ao l>ldo a alfan

deg., est t b,,le :e-se uma o11trs apenas com um 
o.dminiotra.dor, um escrivão e cinco g11.ardas. 

Pergunto eu : o commerciante pouco escru
puloso, porque em tod1s as profissões, Sr. pre
sidente, ba. b.•mens escrupulosos e howena que 
procu~am por túdos os meios a.dq uiru vanta
geDB ; o commerciante pouco esc~upaloso que 
ao on t>·ar ._ b,._, .• ._ do Rio Grande encontra uOll< 
aHandega com um pessoal numerosissimo e ha
bilitado, a logo adia.nte uma m •s' de rendas al
fandegruh, apenas oom cinco gu>r~ ... , necea
so.riamertte ha do p r~ ferir p·.ra o dc•p1<>ho de 
suas mercadorias esta ult"ma repartição fiscal, 
porque na alfandega a insp2cç:io ser;\ mRÍs ri
gorosa c completa, e s. arrecadação dos direitos 
znenoo f<>Yoravel ao importador. 

Na mosa de ren~s a!fJ.nde ~ada. niío ha pe•
soal h:>.bili tado para a cla'"ificação dM me,ea
dorias, e V. E:t. sabe que pela má cllssifica
ção dellils as rendas publica~~ podem soffrer 
grande qnebra. 

Alem Jdo, _as condições topogNphieas do 
rio S. Gonçalo. a grande distancia que h a da 
barra do Rio Gran !e ao porto de P elotas, &s dif· 
fieulladeo qu~ n•:sse tr~jeck encontra o. n.ve
gação, dão ao contrabando amplos e faceis 
meios de ex•rcitar-se •. antes de cheg>~.rem os 
navios oi cidade de Pelotas ; e não h L-fiscaliza
ção que possa neutralisar tão deafaYO!'<'Vei• 
condições. 

o Sa. MA.CIEL :-E o• guardas que os oavios 
trazem a bordo J . 

O Sa. DIAN!. :-Isso não obsta ; ha meios de 
illulir-se a. saa vigilancia. 

Mas a questiio é que no Rio Grande n fisca.· 
lização pode ser exercirla em condições regola
rea; a.o passo que no porto de Pelotas ó impra
tiea vel ta!Ji>calizaçio. 

Uma mesa de rendJS alfa.ndegada, ennaes 
condições ê um !!agello muiOl' parn o oommcr· 
cio licito do que uma alfand ·g~-

Port.anto, a praça. do Rio Grande, cujo com
mareio está BUJ e i to a uma fiscalização severa, 
tem justa~ motivos pa.ra. arrecea.r-i319 d) alfan
deg~mento que se quer concede\' á mesa dt' 
rend •s da C>dade viúnha. Qu~l ê o comme~· 
cianto, que podendo despachar logahnont3 em 
Pelotas as $Uas mercadorias, ha de ir •ubmet
tel-~9 ao Argos ti•cal qu~ alli estó. na •lfanMga 
do Rio Gr•nde com cem alhos. par~ in,peceionar 
o na. vi o des le a sua. entrada na barra até â sua 
de~carg-a no porto, para examinar 6 classificar 
d&vida.mec.t~ aQ mercadorias~ 

O commerciante pouco escrupuloso ficará 
em condições de suppltn tar, na concurrencia, 
ao cornm<lrcia.nte b~ne•tc; e este ou ha de resig· 
n!l.r-se d. rllinn info.llivol~ ou t ~rá. de ncompa
nbar ãquelle que. jã pelo desvio· das l:Ilerca-. 
dcr1as, ji pela incal!lpleta ela s•ificaç>Io dellas, 
póde vender mais barato e realizar maiores lu
cros. 

Já se vê, port.anto, que do alfandaga.monUJ da 
me•a de renlas de Pelotas; \'esultarilo não BÔ 
grandes pre,juizos p tra as rendas puulicos, como 
lambem a rui na do collltllercio licito da praça 
do Rio Grand~. e de quasi toda" provinda. 

Desojo, portanto, saber qual o pensamento 
do governo, acerca do alfandego•men lo da ):llesa 
d9 reJl.das de Pelotas: e ao nobre pr•'•ldente do 
conselho pergunto si . S. Ex., que aindo. o anno 
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passado como I!!embro da secyilo de fazenda '.xos ao officiQ da mesa de rendas. geraes de Pe
de con.:Olbo d'estado, entendia que as condi- lotas, de 3 de Dezembro de i878, que aeompa.
çõea topograpbicas do rio S. Gonçalo oppu- I nhQU o navio americano Suzan Bergeu, consta. 
nham-<Se ao estabelecimento de uma mcs• de. que o dito navio !'e~ebeu uque11e porto os se
xendas alfandegada 11a cidade de Pelota.•, hoje, guintes generos: 4020 cour,,~ vaccuns seccos, 
em seu caracter de minislro da f•?.end•, fiscal sendo: 3,000 limpos e i,020 de refugo, 2,000 
supremo das rendas publicas, au•ten~ ~inda a chifres de novilho, 760 despontados, 4856 de 
opi.nii!o do conselhruro d'estado ~ E' e•te o es- vae~L, 60 fardos com cabello, pesando 25720 
clarecimento que desejo obter du nobre lllinis- kilo•, 4773 kiloo de ferro velho. E para cone· 
tro, po.ra tranquilizar os i:>teresaes eommer- tar, eu, Erico Victor Peixoto, praticante desta. 
ciaes da praç& do Rio Grande, ameaçados pela alfandega, passei a pre"ente certidão . aós 22 
medida que nesta. camara r:assou por uma 'I'D- dias do mez de Abrll da 1882.- Sul>sorevo. -
tação de sorprez '• e w mesmo tempo para dar O chefe, Antonio de Campos l unior. 
sntisf•çito ~o compromis<o que conlrahi peran- DOCOll!lllNTO N 3 
te o eleitorado daqualla cidade, e podar de- _ . · 
fi.nir a minh."' ~ttitude em· relação ao governo, Illm. 81·. mspector da alfa.ndega. desto. oi-
porque, para mim esta questlío é da maio dade. . . _ 
tro.usc~ndonle importanci~. (Muito bem J _ Jcse Lu1z de Ar,llllJO pede a V. S- que se 
Muito bem.) · digne mandar _cert1fiear junto a este, quaes 

os gen~tos llacnonae.s, que, alf1m da. carga ,.e-
.cebida no porto de PeZotas, foram despachados 
nesta alfand~~ em Dezemb~o de 1878, para 
o naviJ amer1cano Su::an B.n-gen, com dee
tino a New-Yorh, pelo que 

Documento n .. t 
Illm_ Sr. CHpitiio do J!Ol'to desta provincia. 
José Luiz de Araujo pede a V. S _ ae digne 

mandar certificar o que ccnsta.· do livro de re
gistro de p•••e• com qne sabem á barra da pro
vincia os navios que a esta. concorrem, a res
peitD do .na\-io americano S'uzan Be,.gen., .qne~ 
procedente de Pelotas, despachou d~r~nte a 
primeira quinzena de Dezembro de i878, para 
o porto de N ,w-Ycrk, com carga de produeoos 
do. provincia, pé lo q 11e 

E. R, M. 
·Rio Grande, 22 de Al>r il de 1880 .-Jose Luis 

de .Ara,.jo. 
Dê-se certidão,_:Capitania ão -porto do Rio 

Grande, 22 de Abril de 1832--Piquee, ea;:titão 
do porto. 

Em 11lrtude do despacho retro, certifico que a 
folha 28 do 3° livro de sahida dos n~vios que 
concorrem a esta provincia. consta o s~guinte : 
ABllo de 1878, D~•ewbro iS, u. ·272, r•atacho 
norte americano Suzan Beroe", de 236 tone. 
ladas, e<J,uipage<n oito, mescl'e H, H~rdu!l', oon· 
nignatar10, Conceição & Comp., de•tino, New
York; calado, dous metros e 74 centimetros. E 
nada mais se eontinha no dito registro, que 
b~m e fielmente e~trahi. 

Capit lnia do Porto do Rie Grande do Sul, 
22 de Abril de 188-2.-0 secretario, Jose Fl'a11-
cisco do.·Concetçàa. 

E. R. Mcê. 
Rio Grande. 22 de Abril de i8S2.-losi Luiz 

de Arat<jo_ · 

Certifico, em virtude do deapachÓ re!.l'o, que 
c na. vi~ a.mericano S"za;.,. Berger ., recebeu 
além da carga. que trou.>:e de Pe1ot..o, o se
guinte: ·Oitocentos e cincoenta couros vaccuns 
seccos, restantes do despacho numero duzentos 
e cincoanta e tres, de onze de Dezembro de 
mil oitocentos e oetenta e oito, transferidoo 
para este navio, e vinte e seis saccos com tres 
mit e trezent}s kiloa de cabelto, despachados 
pela nota numero duzentos c quarenta e nove, 
cujos generos fol'am embarcados no a.noora.
dou.ro de S. José do Norte, onde se achwa o 
mes1no navio. E para constar, eu, Edco Victo1· 
Peixoto, praticante d~sta a1fandega, passei a 
presente certidão aos vinte e dous dias do me: 
de Abril de 1882.-Suoscreve.-0 eh.eie, An
tonio rle Campos lunior. 

DEcUl>tENTO N. 4. 
Cópia. do manifesto da es.rga de retorno do 

brigue Suzan Bergen, commandanto Hardy, 
procedente do Rio Grande de Sul, descarregado 
neste porto a iO de Feverairo de i879, 
CT 3- 140 ~ 

Documento n. 2_ « 4- 128 850 co,.ros seccos ~onaignados a 

llim. Sr. inspeetor da a.lfandega desta eidade. « S- 582 Cornes Brothers-
Jose Luiz de Arau

1
-0 pede a v, S,, se digne Sem maNa: 3 ton~ladas de ferro velho, eon-

d signado a. Lewis F. O a vis_ 
man ar, que em vista dos papeis do navio ame-· H _ H84., · \ 
ricano Suzrzn Bergen, entrado do porto de Pe- H _ · 214! \ 
lotas e111 11 de de~embro de 1~78, se ecrtüique F 
junto a e.ste, qual a. carga ~scwida pelo dito F : 

5ã~ 2021 
couros i. 

navio nague!!e porto ; pelo que · F _ 20 
E. R. M_ 

Rio G1•ande, 22 de abril. de 1882.-.Totê Luiz HF i/i5~ .a Gosale r& Comp. 
<Ü Araujo- HF-0 17/32 ~ 

Ce tili AI' d • R -0 33/41 r qua-sa. .an ega. em 22 de Abnl CL 43,52 58 fur.:!os e 24. 
de 1~.-M enez~. I B&A &3}60 sa~cos de 

Certl.fico, ·~m Vll'tude · do desps.cho sxarodo , HF 61/4. "1' in s. de 
neste l'equerJmento, que do. deop1eb.o• 3nue- K 66i80 cavallo 
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Sem marcl 7. 639 couros · ( 
Dita Z.OOO ,. tle V3"..a a Haywood 
Dita . 39 • • Fry& Col1p • 

HF 16-F} .HF 42_R 2 fardos 
K 65.81 2 8lCCOS 

CertifieG sJr este um correcto extracto . do 
manifesto original o.rehivado na aüandega de 
Nova-York. 

Nova:-York, ZO de Outubro de fSSi .-Asi
gnado: ~."w~sie~s. 

Cidade ds Nen-Yorl.:.-Per~nte mim Henry 
c. Swilh, tabellíão p11hlieo eab>beleeid~ e do
miciliado nesb> cid•de, compareceu pessOal
mente, no dia e anno acimn menciónados, o Sr. 
L. W essels, de mim eollhccido como signat:•rio 
da. cõpia Sllpl"a d~ Ill&Uife•to do 118.YiO $u•cm 
Bsrgen, procedente ilo Rio Grande da Sul, e 
sendo juramentado, declarou que esoe extr:lcio 
era vel.'da.deira cópia do original ar<:hivado . 

Em teatemnnho da verdade, aqui ponho o 
sello do olllcio, aos 20 de Outubro de 1881. 
Assign~do: Henry C. Smith, tabellino. 

Cidade do Nova.-York. -Ea, Wílliam A. 
Bo.tl P.r, escrivão da. cidaàe e condado de Nova
York, certitico quo Henry C. Smith, cujo. as
signatura aqui se eMontra reconhecendo "' 
vali<lade oa ocienci& do inG kumento aqui es
cripl:o, ero t.;lbellião publico, d omiciliado nesta 
cida.de no tempo em que empregou o s~llo do 
officio. Outrosim, certifi.eo que.reconheço su<L 
as•~natura e a da peasoa 'lU e e~trahi 11 a. cópia 
do mauifeato. é· 

Declr.ro mr.is que Gsen cópi~~o ealá noa têr· 
mos dl.l&i da NoTa.-York. 

Em testemunho de verd&de, assigno e séllo 
aoa 20 de Outubro de i881. -As$ign&do: W il
liam A. ButJer. 

Reoonheço verdadeira a asaignMura. da "\Vil
liam A. Butler, ege~ivil.o da cidade e condado de 
Nov~-York, o pnra. constar onde convíc;,r, o. pe
dido de L. W essa~ pasaai o. presente, que as
signei e .fi.z sellar eom o sello C..s imperiaes 
armas des te consulAdo do Brasil em Non
York. aos 20 de Oulubro de :1881.-Assignado: 
Salvador de Mend~nça. · 

Contra esh providencia recl=o.ram a assc
ciaçâ'o conunorciBl o a camara municipal da 
cidade do Rio Grande, demonstrando que estava 
el!a causando gravíssimo prejuízo ás rendas do 
Estado e ao commercio licito da mesma cidade : 
pelo q_u.o o ~overno imperi~l, eoo!ormo.ndo-ee 
com a. Jmpertal res Jlução de coiiSult~ d~ sacçilo 
de faz l nda, ,;e 25 de Junho de 1881, resolveu. 
por decreto n. 8 !55 de 1 de J ulho enbeGquente; 
alterar a dL.posiçilo do refer ido n.rt. <J•, no sen
tido de reotringir aquella faculdado da impor
taçio directa aos c"sos mencionados nos §§ 2', 
3•, 6• e 7• do art. 145 do regulamoato de 2 de 
Agosto de j 816. 

Ficou, pois, a llSeaa de remiu de Pelow 
hllbiübda, de entllo em diante, par.t os segnin
tes delpachos : 

i.• De ex[Xlrtaçào de gcneios nacionaea para 
fóra do lmpcrio. 

2.• De reexportaç:lo, retorno ou remessa de 
mercadorias estr,\ngeiras já despo.chadas para 
eonsomo. 

3.• De impot•tação directa d 1 sal, can·ão, lll&
chinas, instru.mentos e mais ge11ero:; i.se11.tos 
de direito~ de consu.mo. 

4.• Dl irnp~rtação directa. de generos ali
men~icios, dos que aão con8iderM.os mMeria 
prima para fabricas, e dos que tiverem uma só 
taxa na tarifa, e n lio dependerem de qmlin
caç!lo. 

N onbnma. rech\lnaçi!o foi intentada perante 
o minist~rio da f:.zenda contra a providencia. 
adaptada pelo decreto n. 8155 de. i de Julho 
de 1881 ; apenas a associação commercial de 
Pelow reqaérea ~ prorogaç.W, por mais 6 
mezes, do · prazo de 3 que fórs daJo por aquelle 
decreto p:nn principiar a vigorar a re1tricçio 
feita, sendo esse requerimento i ndeferido por 
desp-.cho de 22 do Setembro de 1881. 

Um dos princit>&4s argumentO!! em que sg 
fundam os Sll8t<!ntadorew do alf..ndegfUilento 
de Pelotas consiste no grande augmento, que 
tem tido a renda. d~ exportação nestes ulti
mas lempoa. Esse r.ugmento não póde aervll
p~ra o c~so., pois a. mesa. de rendas de Pelo
Las eontiniJ.n. habilitada para o despacho dl' 
oxport,.çiio de senero3 naeionae• par·• fora do 
Imperio. Quer seja, quer nio seja alfande
gada, a renda proveniente doa direitos de u.
portaç~o nada sotrreri com isso. 

A mosa de rendas de P elotas, qualldo alfande
gada, tinha. um pesso~l muito i!iminuto: um 

O Sr. ViS~conde de P a:ra.na.- administrador, dous empregados e cinco g ua.r
guá. (presidente d~ coMe~ho) vai satisfazer das, pn·a dar e:tpedient~ ao despacho dos ge
ao honrado deputado que acaba de dirigir ao neroa de exportação e importa~ão. A.1l~iu
governo a interpellação, cujo texto lê à Cl- . ção, pois, não se podia alli fazer regularmente, 
:na..a. . além da facilidade do contrabando, pelas eon-. 

Era o orador membro da secção de Jàzenda dições topographicas da'lue!la região . 
do conselho de estado, que deu o parecer a que Não VtQ.ram ao conlleoimento do governo 
ae refere 11 interpellaçllo, e n iW tem act,..J- J101'03 docum·entos o reprosentD.çõc3 contra a 
mente lllOtivos para madar de opinllo. Esse providencia tomada, e não tendo tido o orador 
parecer de11 Jogar 4. prom11lgação do dec!"$to oceasião· <te emittir a opinião. do governo sobre 
n. 8155, qao alterou o art. 9< do decreto de 31 o artigo additívo, quo a camara approvon elll 
de Outubro.de-1878. · ultima diacus:sio o foi ai>re3~utAdo ;. ultimi. 

O at"t. 9• do d~creto n. 7063 de 31 de Outubro hora, acredita, ·entretanto, que o autor do artigo 
de 1878 habili~u o \'0\IO da cidade de Pelotas teve boa.~ ~~õ's pa.ra. aprese11t~~~. e nlo j11sti~ 
para o commerc1o directo por embarcações na- lieoa-J por te!"l he faltado occasu.o t?ar~ fazel~a. 
ciolllle&· e e3trangeira>. O governo, porêm, n!io tem motivos para alterar· 
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• Exm, Sr. eonselheirtJ José Antonio Sa.-o. su& opinião sobre a ineoo.veniancia de tal 
modid~. raiva. . 

< Uma qa.estão da actnalidade, motivada pelo 
d ecreto que alfimdegou a. m~ _de ren<;tae di. 
cidade de Pelotas, neab pronneta, obrtga-me . 
a sahir da oboeuridade, pora ter a honra de·,, 

o prejuizo qne a~Jfreram aa ~endu do Eatado 
é patente ; &!êm de ficarem inutilisadas &9 r nor
me9 quantiu que se tem alli despendido com a 
alfanúQ~ e o cae.. . 

Faltam tam~em a Pelotas outr&s condiçõeo 
que a habilitem a t er alf.uidega.: falta.-lhe .. porto, 
faltam'-lhe armazena, e os despachos tenam de 
M~r feitos de modo tão deava.ntajO!Io que seria 
íacil o c:;ntrabando. 

O novo editicio da. alfand•ga do Rio Grande, 
o o caea cons~tuido ao longo da. cidade custaroWJ. 
ao Est~do centenas de contos de r<Íis,despeza que 
seria desaproveitada, si per .JurassH o alfandeg ... 
menta de Pelot 19, desvio.ndo para ·este porto 
a nne;:ação directs , que devena ser toda íeitá 
em navios de menor cal •do, para poderem to r 
faeil accesso no cánal da fo1. do S. Gon.,..Lo . 

A. dcaobatruet;lio deste caul tem custado 
~os cofres provinciaes mais de 3. 000: 000~00. 
compr&hêndidos os jw·os do cal?ital em~re
gado; ·-j!ntretanto, no fim de i2 annos de tr~
balho, o canal de S . Gonçah não dá passa~em 
fi"an'·a a embarcações de calado sup~rior·a 13 
palmos. 

Ora, a nwegaçi!o qus. se encaminh:..de portos 
estrangeiros \)ar&. a pro\jnci:>. de S. Pedro, nlio 
póde contentar-se c!>m os c trreg-8.mentos d~ 
naVios de pequena lota~ão; por conse~uinte 
terão as ewbarcaçlles d3 m~Lr portedeall1viazo·a 
sua. ·c.nrga. _ arl~s de transpor o can~l. afim de 
poderem concluir o. viagem demandando .a11eoas 
f3 pal1nos d'agua. O mesmo acontecera · em 
seu r3gre ;sa, com o carrego.mento do geuero.• 
nacionaes . exportados, que será preei.o com
pletar depois de trt.nsposto o conal, e em· via
gem pa.r~ os podes do Rio Grande, ou S. Jose 
do Norte. . 

De um e de outro modo, .tlliviand:o a carga 
importa.l.t, ou completando a exportada, Dão 
ba verá meio bast:mte efficu p:lr& · i.mpedh· o 
contr:.l>:lndo e o extru.vio dos direitoo fucaes, 
sa~vo ei ío~em , adop~a.das providencias, que, 
alem de mmto d•a:>endwsas, terão de ser g••an
demente ventori~ para o commercio. 

Não ha. pois, r~ziio alguma de conveniencia, 
q ue o.consclhe a volt.a ao regimen est•belecido 
pelo decreto n. 7063 de 31 de Outubro de 1878; 
e, pelo conti'O.rio, ontende o orador qoe d~ve ser 
mantida a rostricçiio impoato. pelo- decreto 
n. 8155de i de Julho de !Stli . 

Acims. dos inhresses de uma localidade, 
por ma·s respeita.vcis e dignos d 1 proLecçãJ 
que aejám, lu o interesse geral do Estado, que 
não pOde ser sacl"iúcado eom seiencia e oon
sciencia. dos que são responsaveis pela adminis-
tr >ção da c >un pnblica. · 

Mostra o orador um documento, de p:s~oa 
muito respeitavcl, de cida.dão conhecido nà.
'íuell:l localidade e que goza. do maior respei
tabilõdade n.1o província do Rio Grande do Sul . 
Refere- e a. uma carta do Sr. Dr. Pio Angelo 
àa Sil'\'a. E·~e·,~ocnmento comprehcnde to.Ja a 
questiio e emit te sobre a mate1·ia. juizo desen
volvido, com que o orador está de accordo cm
quanlo não lhe forem apresentadas ra•õea mais 
ponderosa' E' uma ca~ta dirigida -ao Sr. con
•elheiro Saraiva (lê): 

dil'l'gir esL'\ carta a V. Ex. . -> -
< O deyer, como b,...zileiro~: de anLepor os 

meus esforços oontra uma medida notoriamente 
roinosa aoo cofres pul,)icos, e a humilde -po- ... .., 
si~ão quo cccupo no partido Üboral' dll'!ta· ei· · 
dade, justificam o men pro<:edimento . . · "· --, - •· 

~ DeYo ·est~ breve etplicaçlo aV.:'>E>:. que' '·· 
me n§o conhece. E po>so acrescen.tar, s2m li
sonja, que d.-clina.vie. do~vitre que·me propnz, 
si não tiveo&e perfeita confia.nç~ na. hombridade, 
pureza.· de cs.pacter e patriotisaio- d" V. B:t. 

"O altàndegamento dA me;a de rendas de Pa
lotaa. Gntre oatroa tualee, ..fa.1; reviver em gran
d~ parte ·o contrabando quo sP. f.tz ia no. fron
teira.. e que a torifa GSp •cial vierA paralysar. 

« Aa facilidadGs a as condições peculiaresl!o 
trojeeto ~esde a ba,rra d& província aLé Pelotaa 
e, por ~ssim dizer, da :re.pactiva foi a té a refe
rida cidade, p elo rio S. Gonçalo, em 11ma ex
ten•lio de sete.milbaa, .sâ:o de ordem a g••ra.n~ir 
v antagens e s guranÇas ao contrabando, G.U& 
nenhuma fuc~lisaç~e, me•mo severa, podorá 
embaraçar'; 

< Em·quanto que a. navegação entre a ba.l"l'a 
da província e o vasto a11coradouro de. cidade 
do Rio Grande é feitn • •m D menor perigo para 
o fisco, porque n enhum pretexto autoriza. nem 
justifica a demor:>. das emb.Lrea.ções, não ba
-.endo- escondrijos, baixi~s ou culras cauua 
calcula.hs interrupções. . · 

• A topcgraphia das dcas cidodes,ltio Grande 
e Pelotas, n ' o a.druitte ducu9ião sobre a pur~za 
dess3oS duas asserções . -

c Depois1 e opi11i~o do Sr. conselheiro Sil
vei••; Mar una 9ue f\. cidtlde de Pelot's não te~• 
port o, que sen11 ir~jt•sta I ! cre:~çà.? de uma 
al(and6ga aUi. 

~ E eu, 6em receio de sei' coutr&riadQ, n.jun
t~rei que não tem porto nem tem !>:•.,.·•! Eat~, 
li6 na époz~ das en chenlea conservn uma pro
fun l eza a rtificial, que d~s«pp:-.rece 11os mer.ea 
do seccn, do modo que r~ro ó o navio que, du
r &nte al~uns mezas do anno, sem alliv1ar, alli 
penetra e.n m:!.is de i O ou 1 i ps lrnos de agna. 

• Decorre, de conseg·linte, que sendo inj~sta 
a ercação de uma. alí .. ndega o~:~de ntto existo 
barra fr>.uoa, nem exiate porto, a. meoa de' 
rend~ alfandegala não ·tem ra.zã.~ de ser , 
quando outra ceusa não <i senllo llllla v~r,ladeira 
olfe.nde ;:a, onde •e despach~m todas as me••cn.
dorias da. tari<a, e entro uma. e o~tra só e1tá 

·a. dill'erença. no numero do pesso~. 
;< A deneg-ação do transito e balJeaç~o como 

web de •·esolver a questào vertente, não passa 
de um argumen l<l lev~ntado adrede, com. o üw 
de manter o stat«quo d >questão. 

• O perigo grave para os int~resses do Es
l.ado coosist~ na. ( aci<ldada tk. ilnp9rta'ção di
rt ctn, 4!11 na~ios que forçtieainentu ·t ··riode àl
livia.r pára transpor a barra; de ·. P<~lotãs,. e o 
que está estabelecido, por .. .n~ de Mtmtevidóo, 
Olll vapores de, pequeno oo·lsdo, COm a desvan· 
t '8 ·"11 do dO!:viar po.r.> o Rio ch P~ta·o g rande 
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movimento de trnnsito c b:lldMqilo, <>parado 
atá. agora, diYeetame11te entre aa morcaduri~s 
da Europ t e as da provmcia, poc· intermedio 
do p01t<1 do Rio de Janeiro. 

. <t. P:>,rece que os pJucoa. arg~mentos cxter
nidos, de 1 er si, protestam <Olemne e energi
camente contra o alludido alf.mdegamento .. 

<t Out\'o$ de igual ponder•ç'io pad >tn ser enu

O Sr. Maciel (pela ordom) ~ea!' pro~ 
rogação da sessão por mais m ia hora para. reB· 
p~nder M nobre d~p11ta.:lo au.tor da interpel
bção. 

E' approvada a proroga~.ão. 

0 S!t. PRESIDENTE: -Tem a pa-la na oSr. 
Maciel. 

merados -pel.O . estudo oonsciencioso da ques- o Sr. Maciel :_Aproveito, Sr. pre~ 
tão; ·l'Llma ·.em tAmpo lernbr_,; ao meu nobre sidente, a occasião qQ.e me forneceu o meu 
amigo .. o,.Si'. Visconde dl Pelotas, em nome da illustrc comp~nhciro de depntaçiio p.r.ju>ti~ 
justiça·. e • do<lireito.deala cidade, que dcfenlo ficar uma medida que consi.dero z-eparadora .... 
-eonvencidamente. · · 

~Dopo11cozelofiscal~xerddo !UI cídado d~ O SR.AoDRADE FzGUElRA :-Mas·que corz·& 
Pelotas, entelldi dever. nos documentos juntos, s~u risco no senado. 
d·1r um;\ prova a.Y. Ex., para fazer rertaa o SR. MAcll<;r.:- .•. jalg-ando..me feliz não 
minha asseveração: Trata-se (apenas !) dos in~ só por justificai-~ nesta casa· agora; como por 
teresaes da fAzenda pro'l'if.lc!al, em rela~.ã' ao esse meio talve?. po:lcr evitar os riscos a. que se 
impo •to de 3'1• sobre a •xpor~ da carne rotc,•c 0 nob•·c · d 'P•Itado pelo Rio do J an ·iro, 
s.ec ·a, que alli ·se prepara e se despach~ para apez r do immenso peso da palavra do g-overno, 
os panos consumido,·es do Imperio. que acaha de condemn:l.!-a. Julgo-me feliz não 
~Não t 'm prevalecido ess~ fraude, até aqui, só por<lue venho e:~:plicar 0 meu p•'OCedimGnto 

pela precaução adot>tada pela estação proviu~ n•sta. questão, como porque encontre,- occ~sião 
eial desta cidade, onde se verifica a baldeação a, f•zer nlguma coiJ.oa de ueil pela minha 
da carta dos hi&tes para. os na..-ios, sendo ~xi- cila.de· natal, como lembrou o nobre d 'Pu
gido o imposto sobre a.• dift'erenvas encontra- .tado. Feliz de quem pôde fazer ao logar onde 
d""• e, propositalmente, soneg<dos " de•pacho. teve 0 berço serviços que,si in.spir >dos no desejo 

._Nas emb .. rcs~õ ·s qu~. por seu menor ca.~ d, pro=ver o seu engr~ndécitnento, corre~ 
lado, ca.rnga.m por ~ompleto, em Pelotas, ap- spondem. tambem a um,. alta sagraç~o de justiça 
preltensõe~ têm sido feitas nest!l cidade, de e de homenagem :i. iiberJade humana na sua 
modo a accentaar, pol' tJdos os tratas, • ten- mais· proficua manifestação, na ma eJ<:pausilo 
denci.'l. inveterada para a defraudação da renda pratica, ~obre a vida o"mmerciut a· indl,lstúal 1 
da pro~incia. Esta ç1uestio, St•. presidente, não é U\o 1*-~ 

~ Ora., r•spectivamen11 á lmpo1•tação directa. ·quen:; como se p<ide su ppor. 
~end? mu to mais r bui7SOS o: )Jr01Jtnhs CjUe Não se parece esta questão que se dá n~ 
result1m do C)ntrabandn e da~ facilidade•. minh;\'pr~':.in~ir. com as muitas que dividem 
V. Ex. poderá avaliar da i uportan•iD. dos pre~ · duas cidades -em Juta de preemin~ncin., como 
juizos que ameaçam a forttfna do Estado, e saccedG-até n? Euro?a entre portos conhecido•. 
da urgencU. coro que deve ser P-xtirpado o Acima da questão de intereases qcre se rndivi
mal. . dualisam para esta cu aquella dns liti::nnte~. 

a.. :A~redito .sinceramente na cjreums·'ecção acima dn.-.~ con çnninnci.n.s do fisco, e.u dirãi ao 
do goVernop~ra crer qu', uma vez elucidn.la nobre p;·esidente do con elho, ao meu nobre 
a questão, o alfandegamento da ç~ue ae trata. collega, ao conselbo de estado, que esta a 
niio encontrará apoio no espirito unparcial, e n1cessid1de do d rei to de propriedad,, está. r. 
na integridade de V. Ex. s·lUtidade dos principies de liber<i\de, esti a 

«São estas considerações ""que rue julgu6 i illegitimidade de a~preh •nder pela for~a o JJ,ue· 
b · d v "' d pertence a uru ~ara se-~ • r a outrem.. . 

o 7lga o a apresentar a • .õsc em Hon.e os Est' quest.~o,.Sr. presld •nte, é a prtmetra que 
h-abitantes desta cidllde, <j.ll~ a mim recorr~ devemos investigar e n;mrar, poõa resolve as 

. -r.a.m, como a.q ueUe a qu ·~m 1neur:nb~, e.J]l uma 
situa~ão libe~al, pu~fna.r por seus direi~ outras.·· 
tos • . -Pio Angdo a;,. Sil.,a. ~ O li<t. DLI.NA :-Então qner alfandegas Nn 

Mantem, pois, o <Jtador a opinião que emlt~iu tedos 09 portos~ 
como conselheiro de estado. O. SB.. MA<irEL :--Quero alfandega~ em todos 
. Teria dadÓ 0 seu parecer sobre 0 artigo ad· os portos onde possa int ·ressar ao commereio; 

sobre os interesse~ do fisco eu des ·jo o desen~ 
ditivo ofl'er>cido pelo nobre depulado.pelo Rio volvimento da sociedade, .em qual'iuer ramo da 
Grande do Sul, e que foi' approva.to em 3• dis· activiclade humana em qua· esta se pó de. G:<:-
cu•são, si não houvesse sido apr ·áentado à . 
ultima. hora e quando a discue<ão ia. encerra~se. pandtr · 
Acredita que o nobre l'e!a.tor da éommis'lão e O S., . DtANA :-Quer uma alfandega ainda 
outros Srs. deputados votaram pelo a.dditivo mais n liante de Pelot,'OS? Em Santa lzabel, 
por.que não ti!l.lnm inform.&ções sobrG !lllsa. ma~. além 1 
tena, que gutassem o seu 'lOto. o s.,. M.>.ctEL :-Quero alfaudeg .... t~ n~ ci-

Res{H!i~s .. _entretanto·a votàçiio da c~ml\l'a e dade em que rêsid ,_v. Ex., no'q~e i~tere•sa ,;.· 
como não. ·s_e trata de: uma questão finda, ha.

1

lib rdado comm rc1al d>quell:>.S regtõ Js, ba
a.inda tGmpo pa.l'llo reeonsidenr- o ~dditi'l'o, si nho.das peb lagôa Mirim e seus affiu~ntes; 

. razões mais valiosas não forem pl'ilSentes oó quero-n como meio de estabelecer a livre naYe
poder-legislativo. ga~~o na.qu•llas aguo.s, qus ainda não foram 

V. IY.-67 
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entr~gue1, com immenso prejui.zo nosso, no COI!l- fisco na mesa de Pelotas; vou provar a. falai~ 
mercio unívenal. .. . .da.de das denuncbs dadas contra. ella. V. Ex. 

sa.be a fala;dade, o desembaraço, com que se 
O Sa. DuNA :-ls:O é outra. cousa. proclama, sem prov:IS, a pratica do contra.b~n~o 
O Sa. 1thcntL:- Agra.da ao nobre deput •do. e do immenso contr~bando nas costas do Brazil, 

e>!a declaração por bso S. Bx. já di~: <Ahi ~ no; seas portos e dentro das proprias al(,nde· 
outra co1Uil> . Porv•ntur1 a ere•ção d ' uma gas. Pols bem; dero notar 1ue· em rehçilo :1 
alfandega. em J~a:.rão de~loea o Ri? G~nnd& mesa de Pelotas nfo s a ·presJntou em minha. 
do log:>.r em que se aeb.a, un>co apropriado para provi neia denuncia algw;ma de con:ra.~ando 
ter ~Ir .. ndeg-.. , oomo deelarou S. Ex: ·antes da qu •nto a renda ger•l, e, o que mau~ ·a, nem 
ouvir bmbrar a habilitação commeretal do oen quanto :1 renda rrovineial. A d~nuneia. que 
municipio ~- e<iste foi feita aqui ·na córts, e em segredo 
. E' conveniente, pois. q ue, além de haver no absoluto! 

Rio Or&nde , h><j& alfandeg& em outros port s, Record~m.e, entr&tsnto,de q~<eno Rio Gr~nde 
reeon.heeea agor& o nobre deputado. Reepon- uma vez,n:l aas~mbléa.provinclal, um deputado, 
do ainda. ao aparte do nobre depu\tdo di~ ·.compenetrado des :us devoro • comoaquollos q11o 
zendo-lhe que o governo está autorizado pelos mai• 0 sabiam cumprir, denuncio11 ou, -por 
regulamentos ftscaes para as habilitaç1>es q n.e outra, ma.nifestou que ha.via 11m grande de e, 
lembro; e as deve f<~zer som temor, """ condt- falqne nas re.ndas prorineiaes, e ~or seu am~r 
~·&a de renda. do 'porto de Pelotaa, que corre~ ,;. ca118,. pubhca qu:-levar o facto a.·ultt.ma. e'I'~
SJ?On-le ao que a respeito exige, em regra, o tis co. dencia e não treptdou em fazer a mats séM:. 
O illn~tre ·Sr. presidente do senado, quando accnaaçãe á estação fisc"l, por cuja conta deve
ministro d<L fazenda, proearaudo eot tb~leeer" ·ria correr aquell~ desvio. Não foi a mes' de 
ba&e em que. se devia fundar a creação de ai- Pelot~ " deounciad ' • f .i n mos1 do Rio 
faodegu, de modo que ella co~npensasse o Grande, e o dennnciante foi o. nobre deptttado. 
o nus dll.S despezas d~llas, eetab~leceu como pre- 0 S11.. Du.~.l :- Isto e•tô. explicado. o admi~ 
ceiio . geral 0 àegainLe: .. Tod~ 'I vez que uma niatrador da mesa rle rendas fez na!\ publicaçiio 
estarão fiscal produzir cent nu m.ais contos de mostrando que eu lshorava em equivoco, e ea 
direttos de imporlação 011 exportayão devo ser com a I e o Idade co que fiz a accosação fui à im. 
alfandegada. prensa explicar o meu prooadimento. 

O Sa. DIA."iA :-Não ê à uniea ragra. o Sa . .MAclmL:- Perfeitamontc. Mao o cqui-
0 SI\. M.lC!EL :-Eu vou demonstrar o in~ voco e a injustiça que comm~tt~u então o !IObte 

t·•reaae do cowm•rcio irrecuuvel do alfand ·ga~ deputado inos tra19 qae não devem bastar as 
mento da mua de ? clot•s, o onde e~ -te GSt~ simplea aUegaçõ~s d~ contrJbando, para qu!l 
int~ros lo o e.quelh rend<t. notada, de•1e existir p6rellM,sem maior eume e por fingido amor ~o 
a!r&ndega, fletn conLestaçio alguma. fiseo, se procure lançar atygmas de proeedt~ 

Vou provar eate interesse do commercio. · mento doloso contra o colllmercio, ate conde-
O Sa. DIAS A:- Ahi o interesse do fisco se mnnr os princ;pios da l iberdade commercial por 

coaiuna C\)m o do coonmercio Y crimes de modo algum provo doa. 
o Stt. MActzL:- Nesb> discusaio ha factos E o nobre depntado. qnejá foi eonvenri~ de 

quo foram all~gadoa e conaideravei•, que e& injasto uma vez, deveria ser cuidado!o em. nio 
derivam d ue• mesmos factos ; devo a uno 8 dar pelO com a autoridade de suas pala.vras, sem 
outro• atton çüo. eu. me seu, a factos como estes, traúdoa com 
Com~rei peloa foetos que baeearam as con- verdadeira mi fé, com perftdia e com my•torio 

cluaõe~~ do conselho de estado. ate ao oonselho de Estado. 
Esta admittida por clle a alle~çlo de co11tra- Sr. presidente, apreaentou-se uma denuncia 

banltn queac jnlg·a prova:b. em relação a expor- anonyma. diz o pe.recer do conselhl de E•tado, 
taç!o . por outra. uma denuncia •em asaignatura, en~ 

Ora, o con trab&nào põde_ so dar tanto na im- viada pela asaooiaçao do Rio Grande e~m uma 
portaçiio como no. ex:>Ortaçlio. O que fa.: o P•- lista do navios. dos q_ua.es se dizia q_u~ em de<;- ·. 
recer do conaelbo de estado e o decreto qlie o pachos de couros, de Pelotas, ho.viaui-se dado 
consa~rou ~ . · os desvios d~ renda• que •lia decl.a.ro.va . . · 

PeJ;~itte a eo:por!açn:o, ne. 9ual ie diz provado No.turahnen~ o gov~rno estra.nhou tão· gt·a~ 
o contrabando, e prohih& a tmrortação a cujo ves facto• c mandou ouvir a autoridade com
respeito não •e provou dss'l'io de ren.ia I Como petente para j Úigo.l-o• e conheCer de sua exis
so comprehenle esta conl.r •dic~' Si o ctmtra- tencia : o inspector da thesa..raria tÜ f~ntlt!
bando e a C3US\ d!l privação do alfa.ndegámento, de s. Pedro do RioGrand~clo Sul. 
esta deve ser total, e não permitte a exportação. Pois bem; ·o iuspec tor 11~ thesourario. de 
~·óra dahi não ha logica no.m cohP-renda. Nã.3 s. Pedro do Rio Grande r emetteu aua infor,. 
é •ó a eontradicçi!o.inexplir.avel ~ue devo notar ma~ão ao · nobre ministro da fazenda e nella 
entre a concessão da cxporta~.ão e priv!'ÇilO da declara que, depois de !<51' examinado os factos 
importação em Pelobs. clenunc cvlas,ellos s/!o (a1sos, f"' !l·i'o t<?Cistiu 

O SP,. PlANA:- .E' cidado prodt~ctora; por •ernolh.<mte contrabafiClb, ~· pel? OO!!Ir~io a 
ia1o 10 lhe deu a, e:s:portação. mPSa de Pel ?t'<s ato co~raoa cti•·eito& rle g~ne~ 

O Sa.. }bcr&L:-Aceito a declaraçio de ser ros de !1'16 nã:o deveria c;obrur. · . · .. . : ·:: 
Pelot ·• c.i~ade produetora. Vou in~ r ago:a I E' a. in~ormaçáo do illuatre Sr. ill.spector dac .
que prêJlllZO, <iUê f .... udo tom · '1'1C~ttllado -<l • lhOSOilrarla, . .· · C 
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tradtctort~ em um ponto. este de s1 querer illuJir umá repartição e en-
O .SR. _DIANA:- Mas essa informação J con-~ Sr. -presidenle, si o facto é axtraordinario, 

0 SR. MACIEL : - Eosa informação não ê tr ·tan~o •~r ~xac to para com_outra, mais ex
contra.díctorit. em ponto alg-um, porque, aflir- tr";C)l'dtnarlo atnda. elle _•e torna com e~ ta pro-,ra. 
Ill&ndo não e:.istir contr bando c reconhecendo exts\Gnte, de terem ndo pagO$_ os tmpostos 
que ha. verdade erc. dou• factos denuncia.do• su•peitos fie SO?tt:i!ados ; ma o eu posso legi ti
sobre o navio Gertruida e sobt·e o navio Le>tore, ':lam~nte~ cornbmando esta. declaração, a flsca
em Yez de contra.dicção nas a.soevera.ções, con- hza.çao rigorosa do~ ~mbarques,_ o despacho 
firma. que, depois de mai• maduro es~udo pro- exacto da me.~ provtnclal. deduzir qu~ os vo~ 
fe':iu_o inopscto" a sentença, declarando:_nio lumes não f~ram su~trahidos ao despacho; qu~ 
eJnstlt coatrabando e serem verdadeiros os o .de~~acho. e que na_o fol escnpturado o que o 
factos imputados aos navios cibdos,-pois a.qui d1'!-hetrc fo1_ ':ubtrah~do ao fisco d·~ntro da pro
tamb~in não ha contrabando, mostrar~i. . tma. repart1ç.ao, e nao !'elo despachanto do ge-

0 inspecl.or dh "'que a.quelles deus navios mro denaV.Cl>tdo. Não ha contrabando,. ba fur~ 
despachavam .. totoUdade de seus c•neg~men- a.o _Estado commeUtdo dentro. de mna estaçao 
tos na ~esa provinda!; mas que na mesa geral fiscal. (A]JJtculo.-.) 
tres mtl couros occultou o primeiro navio, e 0 Qru:udo,Sr. presidente, o ~onsel~odo Estudo 
aeguudo de.aplichou lã na. meiioa proTincial. B exam1nou. ~ J•espJsta de dt!?no 1nspec.tor da 
não despachou li na mesa g0,.,.[. ~ ~lle!ourar1a d~ fazenda _do R1o Grande do Sul, 
. N_ote S._ Ex. qae os emba~que; de g<.meros, msp~~tor, CUJ~ a~dtcncta o drrectot• das rez:das 

e naú podt.a ser pllr outro modo, sio acomp&- deseJOU coma 1ndispensavel para se poder Jnl
nha.dos, vigiados ror um guarcf.a da mesa geral gs.,·aq•to~la 'lueotão; insp,etor, ao qiUlL o illus
e tim IJ"arda da mesa prouincial simulta.nea.- tra pt·estdente do c<lnsclho de então . declarou 
mente. ' no s-,nado se1· aJfecto o negocio e -esperar o 

E' admiravel o facto, sem dnyida alguma, de, seu ?~rJcer pa.r~ ~es()lv~r-tn lncidam'3n~e i1or 
no mesmo ponto, despacharem-se geil.eros em_ eUe ; mepector ac1ma. de tod~ a excepção, ao 
uma repartição, na totalidade. o em outra re- qual são mandadas as denuncias ; quando tudo 
partiQão, com grande desfalque de tres mil uo- i• to releu o conscl.ho de Estado, niio verificou 
lume$. Como é possivel quo os empregados que elle declarou não haver contrabando ; que 
q11evigisvam o eml>IU'que destes gene~os, que o_inspe_ctor o_repu~a~·a falso, e_ sem duvida, e 
nenhuoae faz sem que os empregados tenham,;. so por l.Sto, •o ~r Inadvertanma! a secção de 
v.1sta. o despacho no qual vai nvll!'bando a qw>.n- fazenda o poder1a. s_uppor verdade~ro. 
ttda.de e o peso do genero à proporção que vai Sem respoD.llabíhsa.r-se esse mspeetor por 
entrando, esta.ndo os empreg-ados um ao la. lo do ilJudir assim ,nas informaçõe3 que dá no gover
outro, auxiliando-se mut:amente entr~tuíto no po' de-.er de seu ofllcio, ningnem tem o di
o da. meaa provincial verifica. .. e a' quantidade rei to de vir aq_ui e.Uegar a existencia de contra
eDl:ta. embarcada., t~>onto que deixou pro..-a della bando, que _alle desmente, perante o governo 
qu; o inspactor viu, e o guard~ da mesa. gera.! depois _de_ exlunes a que procedeu do crime 
de1xaaao pnsanr tres mil Tolumes, ao me~mo denu11C1ado-
tempo. sem dar por ellos ~ O Sa. DtAriA: - Mc.s os informações nos in-

Nio é poaaivel. spectorcs das alfandegas de Porto Alegre e do 
Em ~e!açlo 110 llA\'ÍO Lenor~ (o facto é ·maia Rio Grando 1 Eu li uma informação· do inspe

curioso e dd. a explicação completa do primei·ro) ctor da olfandego. de Por!<> Alegre_ 
um dos m~ia diatinctoa negociantes da. cid,de · · 
do Rio Grande, e que ne@se. ocMsiiiO de. denun- O Sa. M.!.cll!r.: -Nenhum delles informou 
cia ~ra, crei_o, presid•mte da pr.tça do com- sobre oo fados da denu11cia de•mentide. pcl~
merclO, e umco catreg9dor daquelle navio, the•ouraria e repetida polo nobrn d•i>uhdc. 
conhecendo, pela publiee.ção do· po.recei· do O inspoctor da a.lfa.ndega de Porto Alegre, 
conselho de Estado. qae era aceul!ado dQ ser em uma informa.ç!to que leu o nobre deputado, 
eontra.bandista, (veio á imprensa. e declarou em não sei que- de . data, faz questão, u~o dos con
um doetimento que foi envia:io ao miniet&rio traba.ndos denunciado• a.o conselho do Eota.do, 
da fazenda doc. n. i2) junto a uma repre- nem nascidos fatalmente da topogra.phio. c da 
sent.s.yão da. pra.ça de Peloto.s d~ Setembro de difficuld•de da. n~v~ga~lo de S. Gon,a.lo, corno 
i88t. tambem puhlicJdo em. folheto, 0 seguin- acaba. de a.Uegar. · 
le (M) :, Si é v~rda.de o f•cto ngor~ denunciado (em~ 

-
« __ · T_·_-éií.cló_·o_ I_l_l_ m._ Sr. in_ spe_ ctor da the· so· u··r•rt".; bora pa>ioado ha Ires a.nnos), o qué elle prova ~ lii ~ ~ a ba.bHidade e effico.cia dos meicis .com que 

dec ra.donasmf •rmá~as·pre·,t,di.aao gove~no, tktitro do.s at(andegas se procüra illadir os 
com 1'elnção ao alfand,ga.mento de Pelo~ae, qúe agentes fi~caes. pois o contrah~ndo Ctli appre-. 
houvera ditrebncas entre os despacho• feitos hendido dentro da repartição,- e n~o em des
nas mesa• de renàas geraes e proTinciaes da- embarque fraudulent~-
que11.: cidad>, relativamente aos .fardos com 
ce.ldlos_ erob~reados no nav:io Lenore, pau o SR. DIANA d":í um:lparte. 
Bostor>, o aha1xo nr~narlo, nmco carregnrlnr dn O Sa. MACIEL:- Isto d:i-!le em toda a pa.rLe. · 
dito na.vio; ju.lgacon-.eniente assegura~ qn' em e ~ pa~a. difficultw a fraude qna se organiznn\ 
Sjl~JlOder _ex1ste!" os _documentos comproba- os Gxel'éttos do fisco contra os "''llnturcit•o$ dá 
llVOB dé'terém s1do pagos nas duas re::artiçõéa i1_1dustris tão ousados a ara;loso~ ~ue, como n:. 
.o• dir&i[6i dll<:juêlle cabêllq _ Rio Gr:o nde. S dl! ctdod~ _em que !'o!lid~ _o nobre dopúlodo, ·n:o 
A~Gito de i88L- Fra&!. -~ . . froilteir•. pa~s11n contraban los sté em pipas 
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pelo fundo do ~io ! (Riso;> J:>ortanto, Ollte f• clo 
não pódo ser 1mputedo a ddlienld.1de do. fiaca" 
liz :çlo em S. Gonçalo, nem se refere ã dc
nllnci:L que analyso ; deve ser imputado, •im, 
ao eDgenho sempre habili sirno daquell s· que 
p1·ocuram fnrt.a•·-ae aó pogamen~o dos impostos • 

Vou ligeiramente expli:·o.r como a.s cous.-u; se 
passam em relação a esses embarques de ge
nJrO\ no porto de f'clotA• , com os quaes fazem, 
pens•d~menLe,calcul~datn ·:n te, illegi timamenLe 
jogo, não o illustre d~pu!.:l.do, n'<o o conselho 
de Estndo, porém a.quelles que fornecer•m esses 
papeis a_pJssoas que não são. alli residmtes e 
q11e, a VllSla <los documentos tncornpletoa· para 
julq~r o. "questão muito naturalm nte íoram il
ludtdos. E' ma i• ulll3 demona!raçã >do que nin
guem deve administrar d) longe, porque ó muito 
rocil llludir, sorprend ,,. " mais rJcta c>n
seieMia, com papeis habilmente e:<plorado•. 

Sr. preeid :nte, ó costume em. todo O imperio, 
em toda a parte onde ha despacho< adu:\lleiros, 
vrr valor d i.do ofll.cialm•nte, deapaeb·or se os 
senerOB en)euhndo CO!ll as osciJI~ções provaveio 
das pa.u tas, periodo• m:J.is ou menos largoa, 
segundo a classe de mercadoria.s. Si o preço 
actct l da pauta é conveniente, e ba rJlOtivo para 
acreiita.r que o gcocro subi1·~ do valor na 
psobl seguinte. despachr.-se 3CL~lm•nkftodo ·o 
genero que eni. 15 on i>O dias ptde embarca.r o 
cxpnrtador. 

TambeiD succede quo a carga. d•spach<Vla. 
nio po .. a ••r tod.t embm•.ada, desp~ch'\lldo-se 
doze mil volumes. e só. porem, r·c~ben.Jo o navio 
9.000. Carreg !{o o navio, ficain 13.000 vo
lmnes, o reetO do despacho, pat'a ser Hn embar
doa em op.tr~ . Nesla occasião cle e.mhoorqrie en1 
segotndo n~vio ee faz no d·sp·•cho primitivo de 
ex •ortaçJo a seguinte averbação : « Embarcon 
esto n~vio tal quantid&de dos gonot·oo deste 
dcepaoho (feito para outro}. 

O Sn. DJJ.NA d,\ u ru "l'"rle. 
O Sa. !lhcn~~ :...:.Pct-diio; esLuu woolraudo a 

V. E:s: , como lLB cous>a pra.ticamento se fazBm, 
l'at•a flrvvar-lho a granle difterença. que vai 
eJür.e despacho c cm/xl.rijue dos ~enoroo d-sp:l.
cht.lo•, co11sa.• q11o ale cw dias diverso• ao 
N&lizlo, c V. Ex. confunde na. accUI!a.<)ão. 

Botou :\pen•s mnatrando paro esse fim o ra
gimen do serviço pratico e legal. . 

Na data de todas ess~s quei.:as e documento,, 
quo, .l)or n~ ter ai Jo es ·t..i· cido o · jog-o com 
ell•s feito, prodllZiram a. rMolucão de consulta 
do conselho de Estado, então sliO em oomplota
atente a i.ivre navegação para Pelotas, motivo 
pelo qual carregava-se al :umas v •zes o navio 
p~te em·Pelo13J! e r· arte em S.~osé do Norte,que 
vmdo de Pelot.'ls, fir-a em eammho ·p~tra a b~.rrn 
a~ provincia. ·. . . 
. O iuepeetor da thesouraria . v&rifioou <JU9 

esses deapacbos de S. Jose do Norie não se 
junt;>~'ru "'· dcmmcia, na qual cavillosa>:ieu~ 
ae duta. nDic~m~nte: · 

No porto tal (Dnston, Svndyhok rtc.' iiMem 
ba'I'Ca.l'll.ou ... '\ !0.000 caucas : id1~ de Pa\ota.s, 
Oll.de •a dijtpa~ba ·am i ,000. Mas ocrult&Oll.-&e 
u.m dea~•bo: . não se faU..Y,>...DOo' 3,000 que 
ttnham õtdo &nb$r~do= em S...J~4o Norte'-~ 

O nobre deputado ~gora meamo lou um doou
me nLo que pr , ... comn os navios carregavam 
em Pelotas e vinh•m abnrro~r no Rio Grande. 

Reconhecida a má fó deste proeed r, r.•co
nhecido que ni!.o havia falta ·de desp•eho p tra. o 

. s-onoro denunciado e assignalado, para evitar 
novos cquivocos,que.ht. grande diJI'erençaentre 
d c.-p4cho c embarqne <k gen6ros, só re>ta a 
csto re;peiLo transcrever as affirmaçõe• d~ hon
rado inspector da thesouraria de S. Pedro, 
1iC<~ndo e\-idonte quo 4 os despachoa feitos de
tcrm~nadamente p tra um navio não im;JOt·tam A 
necessiJade de carregar ne!le os generos des
J'%CM.àos, q ao pôdem seguir em outrs emhar
cac;iio, e o.quetle eer car•·egado C 'In generos di
versos e c msLantes ·de outro• desp&;hOfl s.nte
riot·cs ou posteriores. » 

O que disse sobre n opinião do lnapector é o 
q11e está aqui cscripto no parecer do cons~lho 
de estado, de,! orando que, :i c:tcepção do que 
dizresoeito no ertr11ida. eLenore, (aliás já pro
vei não h.•ve:· nestes contrabando} os f .. ctos não 
sao verdadeiros: (U.) 

< A d~nuncia por si só· não prova de,vio dais 
renlas do Estado . ..• Exo.minando a.. differenças 
encontradas nos carregamentos d0s navios-indi
cados na nota rlàmonsirativa, annexa á repre
sentaç.ão (do Rio G.'ande) conclue que houve 
c:ta;eroção na . referida repr :senlação, porq11e 
naqoelia notu deixou-se de co.uPutar a carga . 
recebida pelos mesmos navios em ·s. Jooé do 
Norte, para accumular á embarcada em Pelolal 
todo o oscesao encontrado n~ l!:uropa. 

Unir.o.ment.e prJcedc a denuncia quanto aos 
navios Gertr·uida c Lenore, onde hn differaoça 
de 3,000 courOfl e ·saccos de eabellos despachados 
nu mesa provinci><l e não na seral.~ (Diario 
O !fie :al <le 4 da Julho d' i881, pag. 2, co!. 3.•
l'at·occr do conselho do e•tado.) 

Port.a.nto, Sr. presidente, emqWLnto e•ta 
opln•lio de uma das nossas primeird8 autorida
des fiacaes,)!elo grau biera.rchico, pelo cara.cter, 
pelas habihtaç5es, hoje inspee:Or de um1. tbe· 
sourarla de pdmeh•.1 ordem, não fór convencida. 
de erro ou de 9ualquet' outro vicio, ninguem 
podco•tl v h• aqui ulleg tr quo oa fuetos annun
chdoa co.no de contrab •ndo,perante o eonaalho 
<le est~do, sejam vcrdadeii'Oil. 

Ellcs estão absolutamente esclarecidos, e 
~emOJ!S\rado que ~ua denuncia é apena.s IUIL 
JOgo falso com documentos não examinados pe- · 
los a•:•usados. . · 

A iUústre secção de fazenda. creio mesmo 
que não lhe dou imporll\ncia, e que, ··i ·fallou 
em conLrabandv, foi, lliío porque a •r,editasse 
naquellas factos, mas porque na r• presentação 
mat ' de uma vez ee fa]laya em deafalq ue fr~u
d ulca to nas romlna da mesa de Pelotao, compa• 
rado• trc; Lrimeotros financairos da .. a mesma 
mes~. 

Quando se elaborou o.' paraeer níío eSta v& 
~purado o rondimeuto d~ mes:i. de P elotas e 
alfondeg~ do Rio Grande, no m:C1'oicio ém que se 
o.ccuGava, (p !la eom;>araçuo m•nca de tre, tri• 
meatrea) ?le'lOl' rends. .em nm. Entretnto hoje · 
eatá avertguado que as d~a.~ repo.rtiç<les ·tiveram . . 

"UIIl a.usment.o d~ 2110 coil.t.ots na iinporla.Çio e · 
2:00 na. e:s:portaçlto (400 ctmt.Gs em todo. o exer. 
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cicio) sobre. todo• CH exercícios &nteriore•! E qucadas, em hys.tes, pot• conta do nrqueador, 
o.ccuu.-se de havei' de•fu.lq te do rBndas-po• até o porto do KiJ Grande, er<>m baldeail"' para 
corn:x1raçâo do t t'Ítaest:es- em e'ercicio em os navio < que os tro.ziam ao H.io de JUieiro, e 
tJUC ells. tom auguu:>nto de 400 contos ! ! lev~vam. & PcrDambueo e a Bahia. · 

Portanto, não podenJo-se comprcbendct' que Então o gen~ro só era de conta do compra-
IIO'bra factos daobrs.dos fthoo pelo ius >cctor, o dor, resiJotno no Riu Grande, depois de reoe
consclào de estado llasaasse a sna o ..in ião, uem bitia a bordo do nauio IJ'-<e o leuaoa bo:rrG 
que acoi•assc " prova <le <lesfulque de renda, {dra. Nessas cargas, descargas e trasbordo elo 
si pudesse então ter verificldo que essa dimi- carne, dava-se projaizo no peso p:i.mi.tivo da 
nuiçào cr.• 11m a f"laidude, posso concluir que, ct<rn '• e havia refugos de quantidade avult11ds, 
hoj 1, o ronselho de estad > reformaria sua sen- ás Yeua por nãn estar bem s.cco, t>a. gorda, etc. o 

tença. de modo que, em reg..a quasi sem excepçio, e 
o Sn.. Du-~ da wn apart&. peso de carne sô érAdefiniti~o no Rio Gra.nde. 

Par" pesar a. carne em Pelola8, em 30 e tan-
0 Sa . MACIEL:- Estimo quo V. E>:. llUH'e- to~ eslabelecim,nlos, quasi diariamente·, lepa

corde isto, porq u~ Y0\1 mostr u·-lhe q•1e é vi c- rudos a as elos outros, e r& necessario 11111 ~aoa.l 
tlma ú!ll:t nestc_p~nto de intor.no.çl!es falsas . mui numero to, quo ag-gravava o thesouro pro

O S~t. Dr.I.NA : -São documentos atei vindos ,-inchl. Por outro lado era um V!Jtame inuúl 
d~ paiz e•trangeiro, doa Eat ,doe Unidos. para o :urquGador obri$'al-o a um peso em 

o Sn. MAciEL:- N•io lhe dá Í$SO m~i01. au- que per,i~ tra.balho, faz1a desmerecer o gane-
loridade. ro, e não era peso defi.Hitiuo, para · que fosse · 

exigi1;el o imposto, que. era de exportação, e 
O S!l.. DuN.l: - O facto é que em Pelot •• portun~ cobravel~> bot·do do navio exportado, 

foram embarcados ô.'AOO couros e forom da<los e não d·•ntro d 1 fabrica que manja o genero 
a despachos como chifrus. (Ris~.) para outro muniei?io da m~ma província. 

O Sn.. M.:crEL : - Nà<J vim prevenido p 1r.1 Par:>. cvits.r, poi'Óm, que ni~ foas~ consid'e-
reeponder <~. ~censações agora nela pri10eira vez . -rada, á ~ista J9.S leoa pt·ovinciaes,carga de co>l
~eits.s ; e ignorava aLÕ que hoje $e discutisse t.-abantl.o tod.~ a que fo~•G encontra.!R. a bordo 
este assumpto. Mas me parece qua C~>lll poucas de hyate, sen1dcspo.eho algum, pois em nece•
pa.lnvrag so prova a imposilibilidií.de desta Lrans- ss.rio p~gar um, __ imposto, e>U Pelotas, de p!Uiaa
rorl.ll~çào que S. Elo: denunch tor sido feita, gam pelo S. Gon~alo, fazia-se uma Jeclo..'a9{o 
se·lll di1er o n:llldo ou prooooao. do quo;lquer nilmor' do arrobas _da· ct>rno, de 

Já 1uos·t1'ci a diiferonça· entro o despacho e o 100,150 ou 200oconform3 o. tonelagem do hyate, 
emborque de quaesquer gcneros, como é pas. e o que se encoatrava excedente_ na o~casii!o do 
aivel que OB generos áe-<p••citarlo$·[)0.ta o navio trasbordo, p·tso o {iscali.:ação no -Rio Grande, 
A •~jnm, • m puto ou no todo, cmba•·cad >s no era pa ·ço polo xarqueador. 
nauio Bo circumatancia O<tA quo o~plica o Eis como o facto s1 passava, facto licito, 
tnGI!mo CQ80 lembr11do paio nobro doput~do. pl'llticado por IDdos oa xar ~ueadores e compra-

Com quo lim doe,Pflchar m ' rcndori:l<- qoo dores do Rio Grnnde, á vista de todas as auiOri
utio do.volll 5eguh· Yt ·gow1 Com o do Ll'oc.lr tJOr ohtlas fisca.~s da proviucia,onde ninguemjat:nais 
uutrn ll" oc~ill~ d_o omht1l·qucf"llfa.< isLo ó donunciouis!Ocontoirregularidale,antt•daJ•
'\l'ivel ou1 g1noros. ~ grnucl, cuju qualidad·! c tlUllCit< aqui d~dt, E compreh·•nde·se, p~la eim
•·o!umoa eão o~p •citlcos ~ l.bscomp~~or&ção do passoaldeuma e outra metia, 

Pois h"verli Dloio rio >ubtliluir un< ~hifre:. <tuo uiio podia_ sef de orltt'a r~aneira; que a fis-
um couro? cali~açilo ~ó poderia s~1· feita no porto de ex· 

O nobro dopu\ado u:io pl'(IVOU ~Uil (u~•~Jll eut- por\açlio, ent4o Hio Grande, onde, not~-so, 
b"J'cculor '1 .(}()0 clti(1'Co', quo dopois tlc8Ul'Plll'e- todos levavam tiBU !J8ne;·a •ahef!clo gue e&l8 t'o: 
crt•aut ; t•rovou que (l;jlellrt~ ('oram delpa.cltados $er lmaclo pelo comprador em presença clo 
para tlllnwio, que ~em duvtd~ os não reccb ·u, · guntda. fi -cal,quenunca deixava. o ns.vio. Ne~ta• 
$ aim couros de antro des~ho ; ou, si os rc- condiçõ lS, como se poderia fazer~ :6ocaliztçfo 
·cebeu, pôde te l-os t rocado en1 S. Joae do Norte, em Pelotas com 5 empregados; tendo a reparti-
onde ost>nre carre.,o-ando. De onde, ca.uegando çáo do Rio Grande 211 ; 
o navio em doo.e porto.., concluo o nobro depu- Si niío fôr~t p>ra fisc!llizar tQdo o prbducto 
·tado-qoe foi no da P elotas quo se deu a fran:le a .. ,.,po•t.:tr o para que tamanb.o peaooal, quando 

.~- que noticiou ! E' gt"atuita c arbitrdria a accu- esse exi.tento apenas dava pa.t·a bnÇamento e 
ssção.- · cobrança da renda interna'? Agora p1s 'aram 

R. ·p,odnúu o nobre · deputado ~~ ae.cusação i! e para Pelotas oito em >regado~ do Rio Grande ! 
se defte.11darom "" ~and"-• pto:Jvincines om- mi- E11 t~nbo M!ui impressa s cópi:o. de u_miL cer
lhOes du kilol·rammas de :tal'CJII~ , emb:t..'oodo tidão d:~ mesa de Pelotas,que decla·a nio 1lsca
e tranapot·tado de Pet .~:is p~ra o Rio G1·ande, c liz·>l' ella, m~s a mesa·do" Rio Gt•ande-o :ur• 
\'OU mo· tr.,r, como promotLi, quo ain.la. aquí que c 111duzido em hyates pg.r<~. este (Jorto. 
a mà fe d r:s inrorman t·;s do conselho do est•da Aqilell~ cortid30 Li- presente ao minislerio de.. 

lJnsm·\ , Sr_. presidente, as xal'quell :ts de Pe- fazon~a. 
o tas estão ao longo de dous rio•, Pelotas e cC1rtifico, em virtude do despaeho retro, que 

S. Gonçalo. os by'-le~ que conduzem p~r:l. ·o Rio Gnud~, 
Não sondo ~ssivol <tUO os nw ios sah.issom ptoduc&os bovinos não soll'rem fiacal:uç~o por 

carr~J :ad JS d >porto on r io de Pelota.l antes d~ &<1'1 repv~içlo ••• M referidos productoe ?astam 
a-berta. a foz do rio S. Gon~ •lo, vinham Lrans• sómente ( m Pelotas) o imposto de D1e1o 20r 
p-ortadaa as ·produet1>s OOvi.naa daqucllaa Xlll'• ceato;p&w U'AIIaito da ~rta. dt rio S. Gonçalo, 
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olevendo ser fi•c·lis3.1os peb rues > do Rio Gran
de, suj"e:t lodo o• pat1·õ• s doa hyatos qu• condu-
2:Írem ~eneros se1u desp!i.ebos à multa d~ 2d0$ ... 
so:rundo a cirnlla.r da direotoria provincial d3 
1·{de Ju11ho de 1870. n. 22 . .Mesa. do PelJtas 
13 de Agosto de 1881.- O 3• offleia.l, J ollo Au
g,.sto de Frei tos . ,. 

Está aqni, é a diro.ctoria de f,z enda que 
aatorua o Procedimento denunciad J! Onde está, 
pois, o· contrabondo ~ 

O Sa. Du.N.\:-Si o admi:üstrador da. fazendo. 
no Rio Gunde nio fisca.liso•se ••• 

Os ... M .. cu•c:-Ma.s ~ra do seu de.-er &ca
li.s.a.r; a. Cilrne vinha exactamen te para aer 6~
ealisado·o peso par elle .. . 

O Sa. DUNA :-V. Ex. sabe q,Úe o xarque só 
pag.. imposto provincial. Por tsso as qucix:IS 
ni\Q chegaram ao governo geral. 

O Sa. MAcrEc :-Não esion acensaudo o 9o
verDo g •ral, nem o pro\•ineial; ao quttl:n.tn
guem se quch:on, nem podia ~ccusar quando 
-ros digo-sois iUudidos na vossa. boa íê,qac isro 
que dais como focto.criminoso é t:m belo li
cito; isso que dais como infoaeção de lei é a 
ollser•ancia. de ordensle;:itim1s, p or todos pra-
ticada•. . 

Senhores, a denl).llcia. dos navios que le
vavam para a Europa maiores carre~am•nto& 
do que os desp~chados, est.i. a.nnullada paln. d~
cLaração baseada no estudo doa factos alludid~s, 
do·inspeetor da thesauraria de S. Pedro. A 
denuncia do sullpoato contrabando de ca.rne, 
feito na. cidada do R.io Grande, eotâ lambem 
a.nnullada e provada. que era. um facto licito, 
com arte tranemHtido ao conselho ds estado •.. • 

O Sa. DIANA:-Isto ó uma questão que só o 
gov·,rno póde e.~tudar e r e!!Olver, porque IÍ 
adruiniotrativa. 

--="'======== 
decreto n. í063; ins;ste pela. manu ten~ão da.s 
regalias que o conselb.o de estado aconsdbou 

·que fasseJ!'J. rstirada.s, re\.-oga udo-se o ar~. 9o, 
contra aqu~ ll.à abalisada opinião. 

o SR. DIAX.\ :-::\1as nlle disse que não podia 
haver al:'i<nd •ga em ' Pelotas. 

O SR. M., crEL:- O q 1e o inspector disse e 
acabei de ler, IÍ que deV'J "'" m~~.utido o de
<'l"Oto quG a. cO.·mara P.ppro"'ou . E~ta ~ que 
IÍ a minha ques ti:o; l'l<io tmtef dá a!fand•ga, 
sim da meM com as aU.ributç5es do decreto· 
que ~ camara votou o o inspector opi na que se 
mantenho.. 

o Sa. n, ... ,..._ da Ulll aporte. 

O SR. MAciEL :·-Allegou-se lambem a to
pographia. do S . Gonço.lo, as diffi.,nldades da 
naven.~.ão, inçada. de bai:rios o tortuosidades, · 
e não sei que outras causas mais.que os habi
tantes daquelles lagares, os que por ahi passam 
sem olhos turvoo, ignoram. 

Allega- se a topagraphia de S. Gonçalo como 
prOYa de QU 1 e imposqiyal a fiscalisação ; mas 
o i nspector da thesouraria diz que a .tiscalisação 
ó possivel. 
. O Sa. Du.:<A· dó. um aparte. 

O SI\ . MACIEL ;-A opinião expre•oa é osta
que nllo devem cercear-se as regal ias dadas pelo 
decreto cuja reintegraçilo a caroara ordenou 
a.gora; e, <)Uanto ã fiscalis>ção, que ella-ópos
sivel. 

. Mas, dizia eu : fnndando-se na topographin 
de S. Gonçalo, rf.elin• ada. polos interos3arlos , 
<le~larou-se ~quelle rio innaveg:nel por navios 
de :Uto bordo. ' 

O Sa . DIANA:-Eu não disse que o S. Gonçl io 
seja innavegavel i. d sua foz que otferece duvida. 

O Slt. MAOIEr. :..;..o nobre presidenLe db con-
0 Sn. MACt&L:-Jii consogui. a lgumn cous. aelho tem i n{W">n4ÇÕC3 à c lj"O alli ezistom 

do nobre doputado; j' esta. queel.ão n:l:o é dl bai:\ios. Pat·a contest" tae• informaçõ•s b1sta 
\1~ cvidijnte iniquidllde com~ lhe parecia an- :>.ppollar para a Memoria sobre o Rio Grancte 
t011 ; j& elle adnulto quo dove preceder estudo il do .Sul do Sr. Barão Homem de Mello. dirigidr. 
s u" re.vlu~.!IO, [JQ7' JX!rtc d o gooe,.,.o. ao Instituto Hiotot ico que chama maravilhoso 

O Sn. DIANA dü um aparte. o rio de S . Gonç.uo e o d" mais l ivr e nave-
O Sa.. MACIEL:- O que 0 in!pector d" the- gação da: provincia.; · 

soursria disse é o seguinte (~ : O Sa. DJAN.\ : - BaUios não ba: la . 
.. E' o resumo d• tudo qlian!J) elle informou o SR. M.<ClllL : - ... ond'· agor a descobri-

ao miniaterio da fazenda. Diz: o .eer. n . 7063 ram-ee baixios, ali:i.s removidos jri. pela pal.à
fsz da mesa de Pelotas uma aucc11rsal, u ma vra do nobre depu tado. (Riso.) 
ISeCÇiO da alf~ndega do Rio Grande. O E stado O SI\. D IA..'! A : - Nl!.o ramovi; com a p alavr a 
~.nto ln~r·a Jlue a rendl seja arrQicadada Aqui, uão se póde remover bnixi<~s .. 
c:o111o ll:lll. . 1 outr·as considerações, portim, a 0 Sa. MACtEL :- Si com p>l~uas são feitos, 
attetid or. H a dous annos que PeLotas goza dos com pa.law as. podem ser removidJS. (Riso.) 
benefi-cios qt<e U~(uram con cedidos pu,.aquet!c 

. de~r:etõ; penso ter dei:Eado dem onstrado lj"O o SR. DuXA :. -Não· r •. ço mnio do que ré-
a gnta. leMntada em ·r,laçâo ao contrabando ctili.csr · 
não é procedente ; jnlgo conv•niente não O SR. MA.C tli:L : -E rectific,r contr~ si e a.o 
oerem eercead.,. ail Cacilidadea dadas ti. sua. nobre presUent ·\- do cocselbo, o qu ' mostra que 
me .. : peló rof·•rido decreto; e por e•ta• razõea o nobre deputado ó oince:·o nos erros que cmn- · 
pe~~- que devo .ser mantido o r.rt. Q.o ~- motto, como nosta quo. tiío, em que jW.~ra tar 
(Dmno Offi.c!a! e1t. Julho de 188i.) a justiça. a aeulado. 

P ortanto, é verdade o qne at!il'll1ei ; o ina- Ao eona>lho de <lBI •do apre5<lnl.,.m·SG do-
pector, .reputando em~n. qno Dlo deve ter 

1 

cu,nentot olllci •OS. no\e V. Ex., doenmentos 
~~tu es' ~ fir.cal Jlldep6ncleule, COIIIIUdo ot!ici•ea que d&monstram a n-.vegabilidade da 
l.Uiat& po~ 611!1& eJ~· sucennal e...ab . pelo foz do S . Oonçalo. . 
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A illustre ~'cção que ten unn denuncia do 
inopeetor da alfandega, qu1! nunoa lÁ foi exa
minar a barra, e uma queixa dos : nteressad >S 

do Rio Grande, e a ind._ uma noticia, em carta 
do ali às muito respeitayel Sr. Dr. Pio Angelo 
da sn .... de pouoa profundid :d) d >qualla foz , 
ni!o eabonJo "Omo ·preferir os d 1cumentos offi · 
c iaes aos offici :sos, declarou :-un' e o atroa têm 
rt~z«o, ruas c,lda um nas •ua• datas; aqui!lo 
tudo é verei 'de; mas a.o tampo em tlue ea.dn. a.m 
escreveu. (U.) . 

Ou. todas as affirmações contra a fóz do 
S. Gonçalo~ tõ.a urna: b • s~ u~ica : a. in ~·orm:\ .... 
çio do in•pector da alfandoga. do Rio G:-ande, 
q_ue à de 4 de Março de 1880. Em d:,h po>t.e
!'1<lr n_._ documentos offi.ciallS radicalmente con
tra rios. 

Esses doc11mentos, Sr. pre•idente. aíio : 
primeirn, nm ""to oo Sr. •~na.<IDr Henrique 
d' A vila, reeebendo. como· presiden\~ do Rio 
lirande, em 13 de Junho dq t!S81l. da companhi~ 
S. Gonçalo. a.quelle can J , decl.&rando que elle 
eata'~ abel'!o e off'ereda tlio fran··a nave.gaçilo 
qu~ a assemblêa. deveria decidir ai dispensava 
maior Jarg11ra do que a que tinha, e satisfazia 
todas a.• n'cessid ... des da nsveg:<ção. ' 

São palavra.s textuaes. 
O _Sa. DaNA :- A informa.çõ:o om que oe 

se b"eou este octo do governo é com-
pleta~ .. 

O SR. l\1:ACIEL :-Entiio o presidente expediu 
selo tio grave como informações ine m;oletaa 1 
O ce>no :lhe> de estado achou que esto acto pNva.· 
vs. alguma cousa na dat~ em que foi e<pedido. · 
Nlo re?arou qa3 a data era posterior ao 
officio, em contrario, do inspector do Rio 
Graude ... 

Em il d G Setombro da 1880 o meo·no Sr. so
n:ldor reorga.:!iza.va a. mes ' de P elota•, dando
lh1 um p ·saoal do 11 empregados. porquo o 
deunvol~im~nto começ~va 11 s or gra nde e de
cla•·oll (lê) : 

4~Qe pola. fraaca nweg-a çiio do S. Gonçalo, 
« tal er~ o progresso do porto de Pelotas, qu~ 
« alli deverh o govePno crear um , alfandega. • 

Todos estes documentos foram l>rOsentes ae 
minister io da fa.zenda, o ~o r -.foridflS ne.t!L 
represmt,.çio imprea<ll. , '~"e tambem lho foi di· 
rígida. 

Já padia. ent.ão o est obelecimenw de · uml!. .&l· 
tlt.nde ; B- em ti de Setembro ! ! 

Em M"rço deste anno o gover 110 contrata 
eom a. companhia naciona.l a navegação atê o 
porto·de Pelot>.s, onde t~•ubem che.; a•n os va
pores inglezes. 

O Sa. DuNA da um aparte. 
O Sa. M .. cnL : - Sã:o os navios de maior 

tonologem que entram a barril. d& pro\'iuei~ ... 
O Sa. DrANA. dá apartes. 

. O Sa. ·MACIEL:- Sr. presidente, 11. fóz do 
S. Gonç·1lo impede o commercio nor ta.l modo 
.:JUB os navios da oompanh'a brazil •ira e ing-leza 
boje podem livremente ter .. ccesoo ao porto -d~ 
Pelotu ; i <to é um facto ! 

E> Sa . Du.N.\:- Quem as.be com que difficul
dade. 

O S>t. MAc<llL:- Ent·mde .. ,.,imo nobre de· 
puta. lo, embora du difficulda los encoiit"'- :aa 
ni!o b.nja noticia, nem as encontrasse o go-
verno geral, nelll a companhia ing-leza, pois 
•i ellls existissem, -e fosse !ll ven~idas apenas 
peh obriga.ç.io do contrato, como o.dmittil-s.s 
para 03 que alli vã.~ "I'O)untariamenle 1 0~ factos 
estlo prova11do que a navegação é alli hoj~ li
vre ; o m·ois sll:o suspeitas gratuitas, e um base. 
(Apo iados . ) · 

Pel J D;al'io ()tficial se ve que neste semos
t •·e 13·2 n·1vios de alt~ bo,ào tocaram no porto 
de PelotM, de onde sahira.m carregados para 
seus desti nos. 

O Sa. DuNA :-Abarrotaram em S. Jo•é' do 
Nort~. 

O Sa. MAcll:L :-Eu app~llo plU'a o nobre 
ministro da. fazenda, .para deehrar si não teve 
r e"lamaçõea pua. occorror ao estadol .de ponq
ria. dos empre: ados da. me•a de· S. Joeé dq 
Noz-te, onde n :~ste semestre recebeu um, creio 
que 5)'100 de porcenta~ens, . o que pr_,va que 
ahl oão pód' ter havido um unico d~pa~lio . 

(Sr_qnal <ttfiJ-matirJo do Sr. wesids•,te do 
conselho .) 

O Sa. lk~N-1. da·wn aparto. 

. O Sn.. II1.1.CIIIL : -:)i'il.o é poasivel ia.o ; não •• 
pód ' tra.Mr c&r ; a. para abarrot~r fóra da barra, 
nem &Jr r ecebid ' a· bordo de um navio aem· o 
despacho de repartição encarregadá de vigiar 
o seu e•nhrqu ' • a qual expede o n&•io ca.n aa 
e•eotilhas se!l~dM-que oãa eraminadas de 
novo na harra geral da provinda. ! ! · 

A!!Sim ae far.em as a.ceu•ações eem m~r in
dat!'aç!o, o e •m eonhe~imento do. economia le
gat do • ' r vi~~ ! 

Slo 132 navios d1!li Mhidos. Maa nio é .s6 
esso facto, não é .s6 a navegaçio franca mani
fes tando-se asailu, ~ela fr<!.{uencia <la navios 
do o<porto.çrlo, CJ.UO in>·oco; deve ta.n>bam e:D. 
\ir no ministerto um 1 eertidã<l da cspits.nia 
do porto do Rio Gr-and.J do Sul decb.f3.ndO que 
aahir~m Mrl'llg><doe de P elotas (c 'rtidio dt _13 
d 1 Ag"Osto de i ->81) em to~os oa mezes do anno 
d, t88D-i881 n a viM de 15 e i6 palmo•. (Lê.) 

o SI\. ni.\.N A. d:i nm ''P&rtf!. 

O Sa. MACI&I. :-Pois quando a barra voltar · 
às condi~es norma's de que falld o 110bre 
depuhdo, u delibera<;il ·s :1. tomar pode~ aer 
outt'38 ; porém a.ctll , Jm~nte temos obrig~çào 4e 
olhar para. as co11sas como são. A v-erdada. é 
que alli entr•m e SILhem licremente 08 navi08 
que podem entr:u- a ba•r~ g-e.·al, que n'lo p~r
mitt1 eatradas, em condíçõs normaes, ·de mais 
de t6 palmos. 

O Sa. DrANA. di Olllro aparte. 

O S>t·. MAca:J.. ;- :!ir. presidente, eu ~rgu.
mento com dadoo ot!\ciaes, e o.no!>re, d~p(\tado 
vem oo.ro llypotbeses pua re~ponder-me. ; n~?-
mai.a do '}11~ hypotheses... · 

O Sa. DuNA. dá um aparte, 
O Sa. D•"-N-' :- O Mereanm de Pe\o~ ·é 

que pnblic·< o numero de na"l""iOII. 
O Sa. M...c<Et.:- E•tá eng;.nado, mi11h" n~ 

ticü., do Diar\o O~cio;l, aqui está; é do d~.ii 
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de· Setambro deste anno, dizendo i -entraram e 1 Tem, portanto, de com~ral' IA~tro, _carregai-o 
sahiraw i30 n .. vios este semestre,, no portt? de e ficar a espera de v~ntos para segntr par3 Pe· 
Pelotas, sendo nacionaes tantos, estrangeirOs lo13.s. · . . 
tant.m. · . Calcule V. Ex. _quanto rsto. unporta.aos na-

. • . b VlOl e ás merc~donas,quer d11mp1rtação, quer 
~ Sa. DIAN.~:-M•• ISSO nao e~tã •o re" de etportação,(.1poia'.lo.<.) V.Ex.aabe q••e. n~stc · 

erngraphe offiClal. • . . . jogo de fre tes 0 que determma. a barateza del!çs . 
O Sn. t.!Acnu.:- Mas " do ])1!Jt'l0 Oflic'U!.l. é e$$enc'almenle o. earga de retorno. O navto 

(Apoiados e riso.} . . qtte vai do co.sa.. "~i conlfret• d! rctorno_ga-
~u aindn 11o est~ rOS[>ello pe~'O hcença p•u:a rantido que. o trag& a ella novamente ;_pOIS ~ 

a.ss•gnalar utn toptoo da. cartr. 'iue u _o,.· P1o conta do nav1o se salda no porto d~ part1da ; so 
dirigiu ao Sr. çon•elhe1ro ~oratva, lt_d• pelo a.hi s~ apura lucro, e quando não tem essa ga

. Sr. pretiden~do eon~elb.'!. D!$.el!•· :th1, quo o rallti1 ,a conse 1uencia c que o frete da carga quo 
Sr. conaelhe1ro M&rttus Julga tnJO.Sta uma a!- leva é o dobro. On. imp;ort& ou nã~ a Pelot&s, 
Iündega em Pelotas, porque não te1n porto para praç.~s que coni ellt permutam qa.:t.at toda ex
o.br~r 01 n~vios. • _ . portaç!to -da pro~incia., ganhar essas C! U mti-
D~re be.ver. equ1voeo_ nessa asaerç><a, po1s o dales que· se poupam n•s cargas CGrtas das 

Sr. conselhe:ro ·Marltns, _e•pontane:unente, emb&reaçõ1s! . . . 
sem reel&maçiu de Pelotas, foi que expeliu o Rr presidente a ~mblell> pronncul <lo 
deeréto que a_ c~~ro re'?~orou! Nilo. s~i ooaio ru~ Grande, q a.e 'sustentou dura at_e esse3 long03 
combinar a opmião notlCtada e a optmão au- annos, do qu' fall>u o nobre preatdcnte do con
thentica, com o a elo firmado paio· Sr. conse- selbo, a em preza da desobstrucção do S. Gonçalo, 
lheiro MartiJ!•! . porque o fez~ Unicamente por luxo! Não, se-

Elle expediu aguelle deer~to, porque eent~u o nh •re•, foi precis~mente reeonb.ecendJ qlle _o 
que ~odos qae tem . .conh ·.cunento 'd~ coJsas inLere•se <lo com me ·cio era o. franca. uv>.g>ç:!-0 
do R.10· Gr mds e ns apr •cta.m com !'~tm~ dea· do Rio S. Gonçalo. Pois· si o por~ do R1o 
apai::<on~o .• sent •ll;l;r.eonheeendoa lnJ~Stíç• de Grande satisf~•ia a' to.l~s as necessdad:s tio 
quo ? TtCI.'·"" a c1dt>.ode Pclow,_cnJ~ _c»m: comme!'ciodàquellas regti)es, por<'lue motivo se 
me=>de 1mpor~ e dee<portaçJ<o n""_pód. furam cle•pender n~o 3.5()():000$, utaa elllfim 
estar sob'eearregad~ &_nnualment ' eom.mats de grande qnantia, na abe,turt desse ~·nal, o que 
i.OOO:OOO$ de preJmzo~.e fo·~tes, umeo.mente 0 gove.rno C[ueragJl't fech~r? (.4p?aados.). 
porque o :;?verno pódc l?l~g,na.r que o 1\sco S;·. pt·esid •nle, eu não tmh:' me_do ch d1ecus
d•ve ter matare• c~mmo~1dndes dn <tue "'l,uel- Sllo, nãn Ctigi a ella, estava mscnpw e e?l sa
las que hm, ou dar ao R1o Grande o que o de gundo log~r; peço ,. v. Ex. que o 'VCJ~ no 
outre~! respectivo livro. 

Sr. pres:dente, eu appello paro. os illustrcs l>m nrimeit'O lognr eatavn inscripto o Sr. Fe-
depata.do• de P<>·no.mbuco e Bnhia, " Cltjas lieio d01 Santo•: f11i empenhnr-me com cll~ 
pr•ça.s me~To~_referir~ cpe podem "P""'Ílll', si para onclcr-mc a. v c?. ~é fnlla.r, p~rérn d lo niío" 
tambern nio· tem pMJ•uzo com 011 despachos p<ldc f"r.~r. 
obrigatorios no Rio Grnnle. O frel.e 4o• navios o govcrnvatt~lÚhudoa nccessid"l~ de r,..,. 
sahidos.dePeu.ambuco p.aro o Rio Grando é de pMsar o o:•ç:u11onlo, !'oz requor~r o"'" cnr. ~r'"-· 
360 réis por arroba, e par!\ Pelotas 2&·:l, ha- ment,,, quo :t c~n1ar-• v >tou, tondo npona.• fali•· 
V"ndo. a ditl'erenga de iOO réia. na nrroba pMn do nelle, .,,pondendo a orn.dm·ea ~' op ·us ição 
Pelotas; . . . 0 Sr. pres:.d~nte d, eons l ilo e cre1o que o rol•· · 

Ca.lcnle V. Ex., Sr. prastdente, qual a m - tor da COIIlmtssiio !la or~.J.mento, na parte da 
llnAnci.o. qn~ vni te; esta dif!'eronça no frete olespew. ua fa"nd~. · 
total do na"10. (Apo: .. clos.) Foram no peoso•• 'lue pud~rnm sar ou-

lha no1o é so isto. O genero vai dabarro. M vidas. 
Rio Gra.nde por ulDA trave•sia não f"'c il;porque P ortanto, si. eu me h~ via inscripto, . t~nd~ 
vai po'- cr.nal da Ba~e',., no ~ual sem~re u•na emenda a =ndar, callar-me."io. sobre e ll:>~ 
se ttabllolha sem <onseJ nir domai-o de umn E inscrever-me-ia 0111 Jogar . c1ue_· nib pu.leose 
vet. fali ,r ~ Nlo, estavo. inscripto em segundo 

O. Sa; DIANA:- Como acontece com todos log-ar. · ,._. · · . 
o• canaes, e como h& de acontecer cum esse de o Sa. DJAN,\ :-V. Ex. e3tava. inscripto 
·Pelutao. tambe,n no-orçamento da receita, e poderia 

O SR. M.tclli:L :-~ão estOu em~&quenee'en~o ga&rdar-$e pao11. essa occasili<>. , . 
o valor d> ·~nal; estou apensa fazendo cbr&s o SR. M.<CrJ;:t.: - Agl'adeço a V. Ex. 3S ,. . 
u diifet•encas·de navegações de um logar para :boos hnbrnn 9o.s que tom, porem neotao iiro
·outro. · · . . postas quo fuço eu consulto mais a pobreza das 

Da. Bn!"a, Sr; presidente, vai o navio fran- minhs.s habilidades do qae o• ma.ravilhosos en-
eallle~tq até á entl'i\da do enal da B:!fea. Ahi, genhos dos outros. • . . .. ~, 
com drftienldades às vez a passa e va.• fundeo.r · ·. : ·• 
em frente· ao porto da eidade, onde·· traos~ort•· O SR: , DIA>~ A :- E11 ente~do quo ser La ma.t:< 
80 &Cirg& para barcaças, e, si é nacional, vai C?nvelll8llle que v. Ex: desso lo~"ar ~ O!ll~J~ 
ao caes; si é eetran.reiro, vai a alfanlega. · ~tSC":"lo sobro e. mater1n, do que a.pr.·,•ent~t • 

O navio, nã<i cneontranao· carga pora tomu " ultlmo. hora. 
no ~o Grande, tem d• il', á ·Pelotas, -porque O Sr.. MAciEL: - De ~ltim:t hor.\ ó I~ 
dalh é <}ue sae toda a exportRçio . . · · q11anto sa vot~ aqUt, oft'eremdo em nltom~ do~-
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.c11o:sio, e auumptos de ponderação superior, 
áa veze><. 

Eu, Sr. pre•ident·' se•ia o primeiro a ab~n
donar ''Sta diaoussiio, pela hora ; não estaria 
abusando da ·: ltooçã:~ dos meus illustres eol
l eg•ts, ·i :i jtiS~iça da. cansa. não acudi""e tau•
bem a. necessidade que tenho de d ·clarar que, 
n~o podendo vir á tribu-..a, dir igi-me puticuhr
m.,n te "cada um ..tos meus -!lustres coll<>gss. 
e a todos apresentei a questão resumida.r.ente 
como podia. 

O SR. ANtli\ADl! Ft&Ultll\.'-:- E' verdade, a 
mim o fet, entre o<ttros. 

O Sa. MAvtJ<~ :-Logo, nl!o foi uma sor-
pr~u .. 

O Sa. A:-roU.nE F'tGUEinA. :"-Eu conhecia a 
qu~9lão & dei-lhe com muito prazer o meu 
voto. 

O Sn.. M.1.crn : - Eis ahi: ó um voto inaus
peit<> por todos os motivos. (Apoiaolos.) NO:o 
predaa.v& d·" Horpreza. n ,..lll do tny sterio; d·~ 
s~~rpreu e do mysteoio Deca•8itam aqoG!les q•l'l 
com docum9ntos publieos vão illudir a fé doo 
outros. 

Escusado é dizer que não me refiro ao nobre 
deput do •.• 

O Sa. DtA.N.!. :- Nem tomo o pill:o à. unha. 
O Sn. Ma cru:- ... ma< h• S'll:l >r ' int~res

~dos em interpreta\' arbitrd.riamente o pen••
mento ,Jh 'h, por isso fiz 1 ob •erv '9~~. 

Poréru,Sr. presidentc,diese: Polotaa n!ío tecn 
anco ·»do·~ro. 

E• r edLuente uma c~nsa curiou ! Um en
genheir> de cunso 'WIQiío do p·>rto do Rio Gr nde 
ó quP.m d ·clara que P elolas Râo t•'in anco -s.
douro com o e -;>·•ço •ufficiento. o que ·•inco Da· 
vivs bastam pars iutp di· 4 n:weg 1çi0 :1lli, e 
is&O o o que ee te.m •·epJtido. 

AncorJdouro nin"?u ·m JlÓd·' cnm pr>eicõ:o e 
nntecip>çAo derlarar-lh~ a exten&Ao. 

O nneoralour> não 6 m~i• do que um Jogar 
rle~i>rnado p>r a.utor.dad'' competente par:. os 
na.vioi. 

de que não á bastante lar3"0 pan ter liberdade 
coLcm.ereial ! · 

S•·. prosidente a fiscalisação se estende de 
nmo. quadra a duas, 20 ou 30, como se r •• no 
ltio Grande e no Rio de Janeiro, segundo a 
capacida-J.e e !re:1uencia. do porto: a questão é 
de peasoal, nada ma i.<. O ancorado11ro do Ta
miso e de 62 kilometros, u do Garonne (Bor
Jeaux) dqas kilomelros, New Oastle 15, etc. 

Direi agor. que não mo par ce ~ne em caso 
algum a suspeita ou prova. do contrabando sej~< 
motivo para mabr o cornrnercio, em um ponto 
dado.-por.1ue era então preciso feril-o em bdoo 
lmperio; é motivo apenas para autoridades 
ma.is activaa e clili~entf~S se mostrarem na. 
r.o,nhinaçio e execuçlio de medid.<l' de fr•c:o· 
lisaçlio. 

o Sa. ANDRADE FH>UEnu.:- o nsco devB ir 
atra.• do cowmercio e não o commercio atra.r. do 
fiS'"O. 

O SR. MACIJlL:-Esqu~cia-me um ponto que 
é Lambem importante. A alfandega de Pelotas 
é. p~lo decreto approvado, apenas uma depen· 
d ·ncia. uuu1. estllç lo fiscal da alfand ·go. do Rio 
Gr-.. nde; os seua &mpre~ad .. s são os mesmos. são 
mudados de seio em seis mozes ; podem ser 2, 
4, 20 ou 3J, conforme aa neces•id•des do oAr,•iço 
determinarew, o aindaho. p uco, o Sr. ex w inie
tro da. fa.z ·nda, por aviso de Allril. ordenou que 
para. lá fosg~m roand .dns rn •is seis empregados 
-"a alfandegado Rio Gron1c, <ioclar>ndo q,ue n&o 
n~dia tomar outra providencia norque o pod1r 
legist tivo não tio~ h;' e r .·ado meiu• para acudir 
aug<nonto; de Je•pez t . 

As palitas silo as mesmas da alf>Lndega. eu 
affirmei ; e todo o re ·~im~n do serv çfl é id ·n
lico .. \ ~~>~bedoria do dec:eto ·~provado se .na
ni:est:. nllo só ni!IIS:ls preeauçõea, como no n&odo 
d , lil.zer o ser•iço. 

Si ha 11m • desloc~>(io d~ iutereases DO Rio 
Grsnde, ~ai"~ Pelotas. como di ... a o nol>ro pre
sid~nte do con1elho, !t~ taml>em uwa do.IO<'ll· 
çã' de se•·•ico, e o 'I ue dl!i ~" d•! •e r feito no 
Rio Gra.nde 1·ni 6er feüo " !li Peloto.•. paro onde 
!lierR. mandado r·'is,.,=-1 ee~.run•ln o ao·vic;o quo 
o.qui cr•sc'; o n.lli d m•nnê. !\Ao faltará, poil, 

O S1t. D!A>IJ. di uro o.parte. nunca p ssnal, e po&4aal hnbilil:l!o, par.1 oc-
O s~·. M•orJ:L :-Pelot ·a tom ancnradoa•·o correr noo de~pnehos em Pelot •· Na b •r.a do 

não só para 60 navios. m~• para 20.0"0, 1n- Ri<, Gr~nd ·,Sr. l•reai.lente, um o:.,·iod ·•tin .. do 
nua.l•nente, porque .utros muitos portos, in( - a Pelot>•s receb • dous guard,.. fis<!ll.e• , e, Ai lllío 
riorea no d·> Pelotas,"UP •Orlam e •sa frequeucia v.•pores de Montevidéo, rec, bew t ' es áa vezes, 
sera unpedir ftscahsação. O que são o• portao -que o• conduzem at.óaqneUe porto. Cbcga.los 
de Anv. ,.,., Amoterrl>tm. d' Nantes.do Londreo, a Pelot.a.S nt-eg~m os navio oos ~;.urdu d:. 
de ibmbu~go, da Bor~eaax. ajud.ld••a al,%'un• de mesa Je rend l !, que s:io 011 m ·sm~s orupre.;ados 
docas, é n rdade, ruas· outros não. para ·• na- 1 ao Rio r õrno.ie. O•·a. si o<tes g-uarda.a. ··uja m<r 
l'et;•çã colo"oal que o• visita, co1.11 s.'a~oa ao raliJ~<de não pó·le •~• r:eogr·a bica, s~ corroru
de Peillt"" r Alguns até infe,•ior·• em exten- I pem ou se cegam· em Pelo<''"· lambem se de
si~ . pt'ofundôd;ul~ e largura ! New C&•tle. sobre i v•·m oo .. rnm per " cegar no Rio Gr,.nde. (Apoic>

. o Tyne, tem 200 metro• drllnrgo; o Clyde, em dM.) A lembrança que ouvi, ou hy"potheae de 
Gh agow, tew i 55 metros. sem doca~. e ambos som no no empre;:-ado e outl'Os •emelhantes só 
.hos?edaram · mais de. 'W,OOO navio.< em 1879. tem um desfecho log ico- e s~pellil-oa todoa, 
Ahi estio os lh·•·os dos qu~ publicam eoto.< pocque podem setnpra ·errar ó~ prev .. ricar,
couasa, s"m duvida para nlio ser·UD lid"s noJos e . .•. ent>lo acabemos com as alfand ' gas, ~cn
p.,Hticoo qn• vi»ew enl>.vatlo • nas almospbe- bemos (.Oifl as impo~içõ •s aduan ·iras. 
ra• inaeecasi .. • is nus não pN!dPatin ·dos : >thi Senhores. a queilt.~o do Pelotas e do Rio 
eatlo eU a. enm PXemp!oa em tudo o munoo, Grande não é uma qu•stão de ,.pr ·~mineneia 
de,nonstraiYlo '}Ua é um ab•urdo, uma infanti- l de uma c ic:lade so:>re outra; é uma 'lnesllío . 
lio\alle, eondemnar 11m porto sobre o pretexto de l iberdade commereia.I, na qu~l toda indus-

v. tv.-68 
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538 Sessão em 14 de Setembro de 1882 

tría que avulta em Olinh.a proviucia e se pre
para ew PeL t;as para exportação e recebe del!a 
o qu> o -ui importa, diz ao governo: estou so
brecarregada ~nuualmenL> cvm mil contos de 
réis de pn,íuiz?s, fret \s inuteis, pela corre~ 
t&gcnl injustifico.vol q11e i1Dpondos, obrigandl)
me ao Rio Grand3, qtn fica á ea4uerda do meu 
caminho, e têm os meus n~vios de guinc>l' até 
lã porque o mandais unicamente, sern outro 
motivo juato. 

Dizer-s? que é precisJ não desaprov-.itar o 
que "' gastou no Rio Grande, com·, disse o 
Sr. presidente do conselho, é que1.,r sacrificai' 
o futuro a um pMsado de erros funestos. Pois 
por·qne se ga<Jt:)U oitocentos contos com a 
alfa.nd ·gado Rio Gran I e b.a de se agora cllll· 
metter ~ grwe injustiça de soorecarreg&r o 
co=ercio de P ·lotas e>m maio d> mil contos 
de rei< annualmente? (A.]llliado<.) 

Diz-se ainda q"e a cidade do Rio G,.,_ndc des· 
apparecerá, q·~e Pelotas absorvel'á todo o com
merciot e is~o peli.!.s faciEditdes de contraba.ndo, 
o que ea lamento ter ouvido do nobro presiden
te do con elho pOl''l\18 e urna injusta a~reciação, 
e sem provas. 

Seria aqu ,u~ a unica cidade do mun.do que 
tives>e crescido pelo contnbando ! Parece 
~ue uma fertilidAde esterilisa os ;•autos or>f,. 
ridos por elle ! V. E,_, conhece a historia da• 
cidades li<llitr pb.e~ da Fr~nça com .:i Hespa
nha, d.:st~ co~n Portugal e do.s antigos pai:~.es 
<la liga h~?.n~;ea.ti ·a com su:ts lign.~, s~ag isola
mentos antes; sabe a hi>torin dna perm11t'" com
merciae5 no mundo, e, portanto, que nenh11ma 
cidade p6<b aindn pt•o•perar p~la pirMnria 
ou pelo oontraba.ndo. ( Ap>iados ) 

Nito b.avia de a3r o porto do Pelotas qu'' havia 
de fazer excepçào a e~ta regra_ 

Ond' eat:i e. grandeza da cilo!les front•il·as 
~. nos•as em tod• linb.a oriental c ar~entina., 
'lue 8lio e têm sido os pontos ac:tri iados p lo 
•ontrahan~o 1 Hoje estão todas deshabitadas, 
estão marias eos·•s cidade>. 

O Sa. DtAJU dá um npart~. 

O Sa. MAcrBr. :-Em 'Ri ver~ apen1s cinco ou 
seis casas estão h·1bitada.,, d~ todo o anti!,'o eorn· 
mereio que desa~pareceu ou BG transportou 
para Santa Anna ao Livramento, nilo hav~ndo 
impedido as guet·ras civis antes q11e elb. roue 
ettação respeitave1 de eommercio sem aes
padws. 

0 Sa. DIAN.\. c!:l. um o.p~rto. 

O SR. MAcrtL :-Senhores, as declar.,çoes do 
nobre depu taoio, do nohro pr ·aidente do conse
lho, do inspector da alfandega, do tbesoureiro 
provincial e de tod 18 as outoridad's c•msult\1.
das, todas combinam em ~ue Pelotas deve au~ 
sorvér todD o l!ommercio de importaçã' do Rio 
Grande. Mas, di;o eu: si o ponto de ~~t~acção 
natural do commorcio é aq uelle, éom que di
reito quereis d •vi•l-o d'all: ? 

Poia a. n!\turé.:za niio está illdic~ndo o ca
minho Y 

O proprio ina·,, ~ctor ·da. alfa.ndega. do Rio d ~ 
~la.n~uo, nos ~nn xos ao relatorio do ministerio 
.r ... fazenda, deste an.no, <lr.claro. que a dd •de do 
Rio Gr:tnde. houve um mornentó ~m 'Jlle tovG 

g1•ande proewinenci't 1 mas depois, de.senvolven-. 
do-se ns fo.rç.as -ia provineia em outros.· ontol!l, 
o co ou1ercio procurQu o seu ramo na.tu.l"a.L de 
desenvolvimento, c aquelb pe1uena. terra cer
cada de a..r taes, nli.Uo pürle tlu.r !lln.i::;; um j>:tssç., 
nâ<l p6de import~r, niio póde 0:tport 1r por Slla 
conta. pois não teon o que vendar~ nem af!u~m 
snp;1rit' sem a sujeição de Polota;.ao seu porto. 

Assim a. unl. pm· t) ex JOl'tador, e de uma lo
co.lidadc onda n indo.stria tem largo de,en vol~ 
vimento, se quer esma.gar todl o futuro e todas 
as condições que lhe •'il.o promissoras para ali
m3nta.r o parasy t:smo otliciaL 

o Sa. Dr.~NA:-Então o Rio G1·anne não tem 
indu.st1•ia. ~ Não t~m ~ do prepâro das carnes 
porque a:s. sua.'! c.ommunicaçõe:S para a campa
nh& não são tão f•ceis. 

O SR- l\L!.CIEL: -Senhores, isto prova a j llS
tiça da causa q o.e defendo, porque el!a t•epousa 
sobre os prop1·ios argumentos que o nobre de .. 
putad • o:farece: Pelotas tem melh.or industria, 
e por sua situaçio, ccmJ lembra o nobre depll· 
tado, ~ s condições topographicas influem consi
de,.avelnnnte no movimento commercial o de
vem ser i'ttendidas, c não l»dem ser contra
riadas sem a ~bi trio e l,}repotencia por suppostos 
i ntores- es fiscaes _ 

Pelotas é o portJ a:o;portador da provincia: 
a exportação pag-a a icnportação, mas o jogo d!> 
e:<port •ção e importaçãn está deslocado e ha 
necess,,riamente ctm gt·a11de projuiz~ para o 
commercio de;de que se compra aqui o se 
-ve11dc nlli, 6ab a influencia de medidas restri
cth·•s que l"lío contra,iat• rudemente todag as 
condiç~es locao~ e nMur~e; das permulus li
citas. (,tpoiali:Js.) 

E' uma força viva q lle se move p:u'.t 
troz>r aos seus polos n~tura. ·s o commercio 
d 1 sul do Rio Grau do ; é u ua lei f atol de 
gravit >çfio tambem n que c na aia a aun força 
nesta questãa e prucu ·a veuccr as prevenções 
do t<:stada contro. soua c !feitos n·.tur.•ea. 

K' or tudo isto que Pelot lS o.indn !'e,ist~ 
c que parn. ho.tel-!\ ~~o nccessarias e1t~s de
nuuchs art 'iras, porque o. vcrdada seria n 
mo1·te dos deuunci.a.ntos. que che ;am Mé 8.0e 
alto• poderes de Estado, c cas-&m o; seu• •abio• 
olho<! 

Ma• ó t~mbem por tudo o.quillo que eu acredito, 
Sr. p1·eeid >nte, que,nper.ar dos ris ·os do sanado, 
informado elle de qno ha um trama qne cu•n
pre quebrar, a j~sti~ ha de trinmph~r, en 
nelo menos nilD descre;o della; caoini ho;e ; 
victot·ia será amanhã. (.I! uiw bem. O Ol'a.do~ ti 
felicitado.) 

O Sa. PnEsn>l':~m d~ a seguir.l J. 0rdem do dia 
para 15 de Setembro de 1882 : 

t• parte 

Cnntinnação rln ::l> di•muslio <lo at•çamento da 
··eceit~- · 

i• discus•õo do projecto n. 206 A, relativo â 
revognção de leiH provinciaes, 

2• u'scusailo do projecto n. 65 do !8i9 rela
tivo ao commercio c tr.mgpor\<J in Ler ['roviMinl 
do esero.vos. 
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"' Sessão em'f15~de Setembro de t882 lí39 

2• discussão d~ projectos ns. 100 e 65 ac 
l882 . 
do ~8n~~uação da i ' di•cus•ilo do projeoto n.143 

· 2> disca:is!io dos proj ecloS ns. 150, 120, 121 
219. ·182, 1\17 de iSll~. . ' 

0 
;;

6 
~!ct:~~ dos p1·ojectos ns. 62, 23 A, 192, 

l • dlaouoaão do• pr ojectos ns. 1.74 , 212, 214, 
207 e 78 A, de 1882. 

.2> parle (eis 3 h<»"m .ou antO$) 

lntel' !'lell.s.çã o do Sr . Car;,·a.lhu do Rez~nd) ao 
81·. mini! tl'o do impe1•io, roln.Liv.n ti. otci.ção dG 
um deputa-lo pela pro•inoia do R io Grando do 
Sul. 

meida. P êl'GÍL·a., E-cragnoll"' Ta:unay, Sou~" 
Leão, Tnrquinio de S. uza, Ferreira. de 1\lourlL, 
~uque-E111tra.dP. Teixeh•p. , Rego Barros. Paula. 
, ouza, Ruy Barboza, ~bo Campos, Soarêl!. 
FerreJra. V1alllla e Ba.s~. . 

Comparecezu, fór& da hora regiment&l, os 
S:rs. : Cruz, Andrílde F.igucira, F. Betiss.rio, 
l~olpho D~ta.'i, SilviEJ.no Brandão, ZP.mo.;Fr&n• 
o.1soo. Sodret Al moid3. Nogueira., Coa ta Pinto 
l~ngaes Uma., Ge1nioit1.nó, l!tla.r tim fo~raneisoo 
Filho_, C..rtoo Affonoo. Araujo Pinho, Folio-· 
horto , T". l:lenri'\llG~ , Manoel Portella, Amaro 
B~zerra. Sers.phu~o. Uly~?.&es Via.nnat ..Maciel~ 
Sth·a Me.fr.a., Gonçalves r'err~ira, Pompeu, 
José Mar1anno, D.ia.na, Contagem e Souza C;!.r-
val b.o. · 

Levanta~') a ~sslo ás 5 i !4 }1oras da tarde. Fa.lbm, .com ca.usa participada, oa.Srs.: Barã9 
d~ Rs ta.neta., Castello Branco, Gomet de Ca.atro. 

~;-- João Caetano, :P,bc- Dowell, Pereira. da. Silva. é 
AC'I'A D•\. 7Q. :!io 6Es::;Ã.O E!-4: 15 DE S!<7l!lMBRO lJE {882 Salusti n.no • 

Pmidencits do g, .• Lim~ Duarte 

SDiM.\RIO.-f!xPEllliXl.~õ.-Ccqnc~imontos do.s S!"S. Dd
":rn ~o ~o llo.:.::cll, AJ ri,..no Ph1lo0«1Ltl1 R\ly B .. u liO:!I\, 
1. De!uauo, c llod~lpl:o Dar•t t:.:!. .- f'lii:W.tlJtJ. P.rU.T II ti,. 
Ollllt.lil G0 DI .\ .-C.Olttinuli.~O oi a lo'\ dhC·US<iiO d O (lt'(·l· 

1nent.o da reoetita. Diteur~Oi do~ Sr1. Caodido de Olivct-
1'~ .\JIIIoid::. O!iYciri\,-s~o•n..l f'.SRTt DA Or:DCJ.I D!) au . 
Ju ler}N!lla~.ãodo Sr. Ca:-v~t'h~ Boo:tndc :Lil Sr. ml . btro 
do Uoporb. Discnr$C>6 do! Sr~. !,; analbo Ro"eudl;! c . 
Leio Vollos" (mlü ht: u Jt) ir,n-Itol'iv).- On.hnc dv dia pan1. 
it'J de .")ttoutbro de lS.~t. 

A 's U horas, feita a eha.rnsda, acham-.se 
presentes os Sr i. Lima. Duar te, .Matta. Macha
do, R' beiro :e Menezes, Leopoldo Cunh• C..r
Yalho dê Rezend ~, Vi P.ira de And1•ade, P

1
et>ai ra 

Oabro\1. v~~~ de Mallo, B r.:terra d:J :Menc~o~, 
Th•t>pbil1>, Manuel Carlos. Ulh6o Cir>tra. Pro-
1o Pi mentzl: -Juyeneio Al-.:es, Sih-a. Maia Ro
drigues .Pti~Ôt.o, ~outandon, Bar!lo da ~poJ
dina,. lg n}ei? Me.rtine,_ E~pindola, Parctti , 
A ristides Splnola, R ltt s00na 1 Vian.IIa Va.z 
Adtian.o Pimentel, Joiro Pcoido AI. . .ueida. Oli~ 
veir 1, Sin\·al. Rod••igucs Jnnio'r, Antonio do 
Siquei rG! Mor eiML do Ba.rros, H~nrique M~r
gue:~, Ribas,. Lac~rdt\. Werneck~ Carnei ro da 
RoeM , An.tomo Pxnto, Affonso Celso J unior 
Gon~alves de Cll!"Valho: Alcofora.do, Gener~ 
.:\:I .r t l lB.!I, Alves de AraUjo, Ildefonso de Araujo, 
Lour~nç.o de. Albuque_rque· , .Mat.on , AffOnso 
PennJJ, Cand1do de Oliveir\ Ca.nt.lo, Bulhões 
g~~zh~~u,·êa, BllriiO de Canittdó e Carneiro ,J~ 

Com~\t\reeém, depoi~ da ehnmadn. , o~ St· ~. 
~a.rlio d. '! At&~nNy,. Alfre~o Ch 'lVes, Olympio 
V.'I. Iladito, Sou?.l. I.JU.O lro~ F.Iho.~Franklim Dor.io. 
Augusto Fleury , Borão do Gru>hy, Josó Pompeo 
Passos Mi raaJ.n, Joa :uiui Ta.;,.N!8, Barã , d~ 
Villa d~ Barra, ;\bel• rdo d J B1·ito, Alvaro C ,_ 
minha, :\in.rtim F!'JlD.Ci!co e Paul.no de Sou~a.. 

A's H ho!"J.S <(50 minutos , a~ha.ndu-2e pra
sen t&a 66 SL·a. dopata.dos, o.St. presid~nte abre 
a. •• ,do. 
. Com.par&cem; depois de abert.a a sea~ 6 

01nda dentro da. h<ll'a regimental oo Srs. <U-

. FaJ.~;a.m, SODl cou.aa pa.rLicipai a, os S1'*· Ba.r ão 
de Ana.tlia., Cam \l'go, Felicio dos S&ntoe: -Fer-
nandes de Ol iveira e Priaeo Par.aiao. ' 

E' lido., posta. em diaeussfo e a.ppt ovadll .e:em 
debat i!: a acta da se.s-sáo de i4 de ~etembro·cor
rente. 

O Sa. 1-o St ca.DU RlO di conta do sega.infA 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do minisWrio dot~ negodoS do lmperio, da 

i3 de Set ·mb:"O oorrento. remetl<!nJo eôoi• do 
decr eto dosu. da.ta, pel9 q"al houve p<Ír bem 
~ua Mage ~~·1~ o Imp3rador prorogar at6 o dia 
1 de Ü<Hubro vindouro a actual se!.são ~ta as
P.emblétio 15Cirallegh:.la.Lh u..-Iuteirt.da. . · 

Do tllt:l::too llliniste:-io, c de igui'll dat&1 re
metle.udo am r espo.sta. cópi~ do officio ds 6 do 
correnhl mcz, em que o diroct1r d& f'n.ellldads 
rlc direito de S. Paulo informa s;br t o r equeri
mento qlle acomp·mhoa. o mesmo otficio, do 
orteü·o, continuas o lJedeis da mes.na. faoul .. · 

W. .ie, pediuUo a.ugroento d~ voncimentos.-A 
tjUem fez a. req u.i.3içl1o. 

Do Sí'. 2~ 11ecre~rio do seua.do, l!ler\i.n :io de 
Jo, de 14 de s~tembro corrente, corcmunieando 
.:ue o ~enado adoptou e vai dirigir á e~neção 
: IUpernl a re ... oluçã.o da. assembléa. geral qne 
appron1. :: s pensõei!i con::edida!'! por deeret~·de 
i 0 de Abril deste a nno A Salu.stia.no Franei seo 
Duarto é ota ttos . - Inteira.d:\. 

Re'l'.ttri l>ll»l6$ 

De Joa.q·uim 1 b .nocl Xo.vi~H·, ca.pülío do e:or-~o 
miht:w de policia -i.a. córte. e tenente houorariO 
do e:x&J"ci to, pt!dindo qwl lbe seja eontadG pelo 
do Jro o ~mpo de serviço durante a gu~rra.do 
Pa:-eguay, de ac cõrdo com A dispoaiçio do de.
creton. 2655 d >29deS&t mõ' o de 1875. - A' 
comm.itBlo d~ marinbs. e quci'I'a. 

- Do J""e Per eira do. N~scimento pedindo 
gne se lhe n}t~nd& re.&~l ttnr ·a qun.ntiQ. · d~ 
3:780$. que lho foi dese •ntada. da do 5:400$, 
v•.lor de 27 ,no~ ~· 20()$, de esta!lip:t, já roco
lhtdu.- A COlllllltS&iio d~ fazenda. 
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:::- Sessll.o ena~15~de Setem!Jro de 1882 

2• dis~ussão dos projeetos w;. 1\lO e ro de 
1.882. 

Continua~iio da i ·' discu,sii:o <lo projeclo n.143 
de 18~2. 

2• discussito dos projectos ns. 150, 120, 121, 
2!9, 182, i\l7 de 1882. 

3> discussão dos pmjectos ns. 62, 2J A,- 192, 
e 18ô do 1882, 

1• diacuss[o do< projectos ns. 174, 212, 214, 
007 e 78 A, de 1882. 

2• parte (tis 3 hOi'tJ.S ot• antes) 

'Jnterpellaç[o dos~. Carvalho de Re~end; ao 
S!'. ministro do imperio, rnlativa á eleição de 
um deputa.!o pela. provincia do Rio G1·ande rlo 
Sul. 

Levanta-s' a sessão às 5 i/4 horas da ta.rde. 

ACTA DA ÍÜ. • S~SSÃO ll:M 15 DJ< SllTEl!eno D~ ·1882 

Prdsirl~nci ~ do g, .. Lima Dum·te 

Sl]rBIARIO.-Ext>.RDJI!ZOõTrt.-Rcquorirocntos dos S1·s. llr!· 
7-~tril ll~ Mcnous~ ~\di'i;j,Il() Plnumlcl, nuy Jl.'l.J•ho.sra, 
1•. Bclis:uio, c RDLll•lJ ,ho Dantas.-t~l'.u!J!I1141. r~r.T~~ DA 
onnE~( o o LI H .. -Conti nua~ão da. J,, Jhcus~ão J.o orçn.a 
meu Lo da n~~j l;1. Discursos Jos 51's. C:t.ndido d() O li ,.oi
ta, Almold;J. Olivcira.-sEGtr.lo.\ I'.mn .cA anott!l' IIO PXA ...... 

lllto.rpoUaçãodo Sr. Cai"I'OL~ho R\.\L{lntlo aiJ Sr. 1ol. istl·o 
tlo impnti1.. Di.;eu t~os dos Su. Cuorotrho Rc:conJa c 
l..{lãO Yolloso tministro do i!ilpCrio).-Órdcm do diil ~1:.\t3. 
!G do ~ctc,~ro de t8>2. 

A's i1 horas, feita a chamada., acham-s& 
prese~te~os ,Sr<. Limilo Duarte, Matta Macha
do, R1be1ro ~e Mene~es, Leopoldo Cunhn, Car
valho de R.czand '• V tem' do Alldrsdo, Perch·a 
Cabral, vaz de Mello, Bezorr-.,.d, Moncze•, 
l'haophilo, Mauuel Carlos, Ulilôa C in tt·a. Pl'u· 
do.P1mantel, Jnvencio Al•es, Silva ltlai~, Ro
d;·,gues Pei~oto, llioz:tandon, ~arlto da Looj.•ol
di~a,, Ign""".' Martlll~ •. Esp1ndob, Pa1••tti, 
Ar1~t•des .Splllola, R •t•sbona, Vi~nn~ Yaz, 
A~t·1o.no _I'I!llentel, ~oão PonidQ, Al.ueida OH
V~ll' '•. S1nval, ,Rodt'<gues Ju11ior, Antonio do 
S>quGll'n: Moro•~" de Bar1•os, H.,nt·iquo M~r
gue•, H1bns,. Lac~rth 'Vet·naclc, Carnoii'O da 
Hochn, Antomo Ptnto, Affonso Cel110 ,lotniol' 
Gonçallres de Carvalho, ,\lcoforatlo, Genero~ 
M .. ,. ,uos, Alvce de Aroujo,-lldefonao do At•nujo, 
L<lurcnço do Albuquerquo , Metnn , Affunso 
Penna, Candirlo de Olh•ein C~tntlio llulhões 
Cruz Gouvêa, B~rão de Canindé c C;rnciro d~ 
Cunha. 

. C~m~larecem, der,oi.:i da chíl.rnarb., os Srs. 
~orno _<h Araçngy,. Alfre?o C_hwes, _Dlymp~o 

. VJL!adao, Sour.~ Que1ror. P!lho,'F•·ankhm DJrla 
Augusto ~leury, Barão deGuahy, José Pornpeo, 
P31ssus Mmm.la, Joa 1uitn Tàvares, Barã, da 
V11la da &.rra, A bslardo d J Brito Al•~ro C ,_ 
minha, l\Iartim Francisco c PauL no d~ Souza. 

A's ii horas e õO minutos. achando-se pre
sentes 66 Srs. deputados, o Sr. pre~iden\e al>ro 
a senão. · 

Comparecem, depois da abet·ta. a ses•ào c 
::.inde. dentro da hora regimenta1 os Srs, Al~ 

meida Pei-eira, E<cragnollo. Taunay, Souza 
Lcãoy Tat·quinio de S u~a, Ferreira de Moura, 
Du({ue-E ... trada To!heir~. Rego BFrrOI!Ia Paula 
So~a. Ruy Barboza, Coclht> Campaii, Soares, 
Ferreira Vianna e Ba3son. 

Comparecem, fóra da hora regimental, os 
Sra.: Cl'UZ, -~ndrd.de Flgueira, F. l3elisario,. 
Rodolpho Dantas, Si! viano Bra.ndiio Zama Pra.n
cisco _ Sodr<i •. Almeida Nogueira,' Goste.' Pinto 
l{cdrigucs Lima, Geminiano, MMtim ~·ran.cisco 
F1 lho, C•rlos Alfonso, Araujo Pinho Felis
barto, T. Henrl<J. ues, Manoel Portella: Amaro 
B~zert•a, Ser3oplnco, Ulysses Vianna, Maciel, 
SI11:a 1\bfra, Gonçalve~ ferreira, Pompeu, 
Juse Mananno, Diana, Contagem e Souza Car· 
Vlllho. 

Falt<\m, ,com causa participada, o~ Srs.: B:u·ão 
<la Estancia, Cast<l llo Bra.JICo, Gomes da Castro, 
João Caetano, Mac-Dowell, Pereira da Silva e 
Salastiano. 

Faltam, sem causa participa~a, os Sra: Barão 
tle Ana.dia, Caru u·go, Felicío dos Sautus, -F~r
nandes de Oliveirn o Prisco Po.r8iso, 

E' lida, posta em discussão e approvad~ •em 
debate " actn. da. se.ado de 14 de Setembro cor
rente. 

O SR. i• Slc&J:r,\Rta d,í, conta do segtrinto 

EXPEDlENTE 

Otlicios: 

Do miniaterio dos negocias do lmperio, d~ 
13 de Set ·mbro corrente, remetten:!o có:oia. do 
dacret<J desta data, pelo qual houve por bem 
Sua ~bgo l<ule o Impero.dor proro'gnt• até o di~ 
7 de Ou muro vindouro a nctual sessão ,lo. ns
gemultia !J'I1I'M logi..l~tivu.-Lnleírads.. 

Do m~smo mi I!Ísto.'io, o de igu»l data, re
mottcndo otll ''""l'o•t• cópi~ do officio de 6 do 
co•·rentc hW~. ~ru que o dh·~ctor da f~culdadc 
de dit·oito c!~ S. Paulo informa aJbr • o requeri, 
moato •tllu ><cou•p·oJJhou o ru·~smo officio, do 

ot·toiro, contínuos u ~edeis d" mcs.ui\ facul· 
rln.le, p.etlimlo u.ug-mBnlo (lo v~Jncümontos.-A 
<jtlOIU foz l> I'OqttiHit.ao. 

Du Sr. 2• sect•atnt·io do soundo, set•viulu do 
1••, do l-idoS •tomb'o corrante, canunuuicando 
;11o o sonado adaptou o vai dil·igir á aancção 

imporiol t\ ro<oluçi!o da nsGcmbléa geral quo 
opprova ' '5 11ensücs concedidas por decretos du 
i• d3 Abril do.>to anno a. Salustinno Franti$C<> 
Duo.~·~ o Olttros.-lntoiradn. 

Regue rim ento~ 

De Joa'ln im :Manoel X:wier, caoitão do ~ur.J!o 
mihtar de policia~" côrtc, c tene'n~c honorano 
do exarei to, pedindo que lhe seja coniB.do p~lo 
do ,ro o t9mpo de serviço durante a gu~rra do 
Pareguay, de accôrdo com" disposição do de" 
creton. 2655d;29deSet moro do 1875.-A' 
commis•lo dil marinha ~ ~ uerra, 

- De José Pereira do Nascimento pedindo 
que sB lha mande restituir a quantio. de 
3: 7BOS. <111e lb.e foi de&c n.tada da de 5:{00$, 
va_lor de 27 ,notas ~G 20!)$, de. estaru.p:l. jâ reco~ 
lhida.- A com:mSBio <:!~ fazenua. 
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E.' lilo c vai a imprimir pa. r~ 
orlem dos t rui>alb.os o ••guint& 

Pr>j,cto 
1882.-N. i6{A 

2a. SESSÃO 

entrar nn soureit·o da. r~eebedorh da provineio .da Bo.'bi~. 
reqn:r o. resti tuição d~ qu•ntia. de 5:01.~ 
com-que entrou para os cofres d~ thesouran~ 
de fazenda, pelo d2sfalque encontrado nas 
esta <>pilhae d, <ello adh •sivo, ca.usado ~or aeu 
fiel AriitDU Daltro de Castro . 

,\ COIDIUis,.;o do fa%enda, tendo em vis\3 a. 
jl'ltiçilo de ~bnoel ~neio u·~ Ca.>tro, a lma· 
"'"i fe do hospttal mthtar d• corte, requerendo 
soja. reeon•idol'aua ouu·a l" ~içRo que em 10 
de lltnrç.o ulti tuo uirigiu "augu't~ camara dos 
Srs. deput:ulo,, solicitando o abono de 5 •;. 
para as quebras nos g ·.neros alimenticios. ~r 
elle fol'Oecillos ao m s•no l.tuspilal, e con~• · 
<l~•·ando que e de toda ll justiça o podido do •up
plieante, sobre quem n :io deve recah1r o prc· 
j uizo dessos queôras, aliás iucdtavais desde 
'l"" o< gen , ros s~o por elle comprados ew 
gnndes porçõe , o for necidos em poquonas par· 
c·lllas, confot•mo oe pedido,, é de parecer que 
seja doferiàa a sua petição. 

Atwndendo, porém, a q ue de o.lguns do. sses 
SODel'OB j á O suppJie1nlc JlCreebo O abono 
a3licit, do, pedindo apenas que se lbe mao.de 
pago r igual abono em rebção a outros que •e 
acham no ml\SmO caso, a. commiuio de fa~P.nds. 
propõe que seja adoptado o •·,guinte projecto : 

A &auwbléo. g eral l egieb ti•a resolve : 

Ar~ 1.• E' o govet·no autorízado a mAndar 
abonar a.o almourife do hospit..t militu da 
cõ~te 5 •(o para as que. bras no• gene1'os ~li · 
menticios por elle fornecidos ao mesmo hosp1tal , 
a «>ntar da da\3 em que tir er deixado de per• 
ccber e;se abono. . 

.Art. 2.• Revogam- se as disposkões em con· 
tra.rio. 

P nço da cams.ra dos deputados, 9 de Setem
bro do :1882.- Ptado P immtcl.- V. de 
M~llo. 

E' lido, posto em discussão e approndo ~em 
dt>bate o seguinte 

Parece1· 

1882.- K. 288 
2~ s~sio 

Prcte»çao d-o c>'gertJwiro M anoel Mar ia Ba
hia no 

.A. eommisaão d~ comrnercio, industri:\ e artes 
é de Plii'OCer que s~j t ouvi:!~ 9 gov~ro.o sobr~ a. 
p·. \iç:to ern que Ma.noel Mar1& B • h ts.no sol tctta 
ga.rl\ntia dê jm•o; da 6 • /o oobro o capital no . 
ce•sario á cons~rucção de uma !erro-via entre 
s povoação do Timb6 ~ a cidade de Ara,ajú. 
com um ram,J da ci i:· de da Eataocia â ' 'illa do 
Lagarto, na provineà do Ser~ipe. · 

Sala das eorumi•sões em 15 de Setembro de 
1882.-Barãq do Gu,Jhy .-Felicio dos Santos. 

E' l ido e vai a imprimir o seguinte 

Pll.lecer 
1882.- N. ~59 

2· I ESSÀO 

E cocsinerando que o supplican te er&. o 
un·co respons.vel para com a fazenda pubhco 
pelos actos do. sou .fiel, •1ue ~elle n~mcou e 
servia sob sua 1m ned~& ta fiseahzaç' •. e a com
missão de ·pareMr que sej a i ndeferida a. sun 
peti ção . 

E nem aprovei \3 ao aupplicante 11. &l!eguçlo 
de que essa fiel não se achava juraru~ntado 
e não tio.ba pag-o o sello de aua o.~tneaçi?, 
porque. segundo ilem i nforma a. d:re·,toru~ 
geral das rendas publicas, compett ·•do-lbe 
,or Rqu proJII'io i ntereo<A providAnciar no 

sentido de servir com um .preposto legalment& 
invtll$tido do cargo, assim não proeedea , 
tendo ,,o contrario, consentido que por largo 
temp~ fun eeionaose aquolle seu fiel , :aão con· 
atando que jamais houvesse p rotestado . contra 
as irregularidades pt•esentem~nte allegadas. 

Paço da eam~ra dos deputados em 9 de Se· 
tembro de 1882.- Prado Pimentel . -,- V , ela 
M~Uo. . 

São lidas e vão a imprimir ""' •eguintes 

Redacçóet 

Rcrlaoçâo da ~menda do S1'. J . L. Coelho e 
Campos ao prÕject o " · f49 de 1.882 

A assembléa geral mwlve : 

Art. 1.• O hos_pital de carida.de da. villa. da 
c~pella, na. provmcia de Sergipe, fica a.utor i· 
zado a ad3nirir bens d~ raiz a té o valor de 
100:000$, dispensadas a.s leis de amortisaça:o. 

Art. 2.o Revogam-8e a.s disposições em con
trario. 

Sala das commiss~es, em 15 de Setembro do 
1882.-Affonso O ela o Junior .-Genero3o M ar
~3.-Le<>poldo de B"'Uwe8. 

Redacção da emenda do Sr . R at isbona ao 
prujt:cto n . 149 de 1882 

A as!embléa. g eral rellalve : 

Ar~ . L • A ca«a .re car!dade da Parahyba 
do Sul fica. autorizada a aàq uirir e pos<uil· bana 
de ra iz até o valor de '. 00: 000$. disp9nsalns as 
l eis de &morti•o.çíto. 

Art . 2.o Revogam-se as di•poaições em con
trario . 

Sala das commi!lllõe• sm f 4 d e Setombro de 
i882. - Affmso c~l$0 Jwnh r. - Genet'OSO 
M argt<es. - Leopoldo d• Bulhões. 

1Údizcf.lio do proÍ"tD ck 1882 (olf8reeido como 
emenda ao de no 149 do mesmo anno). 

P~etençdo de M a:eimia"o do.• Santos M argus., 
A colllnli <aio de íszsnd~ ~xaminou a. p~tiçi.Ô 

crn que· Mionmi,no doi! S~~oota$ M,rqll&tl, th~,. 

A .a~aembléa geral resolve: 
A rUgo unieo. Fica.m elevados ao&~obro Ol 

emolumen!OB_ q. ue, 1!JL fõrm..l!. do alYara de~ d• 
F!!T.•!'!t#'o de 18.0, . Jil!.g'!l!! 11>11 eP.!b~clçó''' e 
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com destino espe ·is.l á' Mia 1ricot' li:lS ; revo
gadas a.s dhposiç.Je< om contl".<rio. 

Sah das oornmisaões, i5 do S · temb~o de 
1882.- Affmso Cel.o l~<nio•. - G•Mro.<o 
Mat·ques.- Leopoldo de Bt<Uu:J,•s, 

Redacçlfo do projecto n. 149 ele t882 

A a..semblêa. geral rest>Lve : 
Art. 1• Fica a. Sa.nt.a. Casa ao Misericordis. da 

cilade de S. Joã:o da Barra a.utorizada. a adq ui
rir o pouuir irornovei• at.é o v~Lor de 1.00:000$, 
dispensad-1s a.~ Lei• de amortiz3ção. 

Art. 2• Revogam-se as disposições em con
trnrio. 

Paço da eomara dos deputados, 15 de Se
te•nbro 'de 1882.- A f[ons • Cetso Junior.
Genet·oso ~ar2ues.-Leopoldo de B " &hões. 

Rt·dacção do proje.:to n. 1.86 de i882 (off..•
r~cido como em•nda ao do ,., 14Q do mesmo 
a»?IO,) 

A assembléa geral resolve : 

Art. i' Fica. autoriza.d .. <LIIIBSO. n<lmini•tr~ 
tiva. da essa de miaerieordi" de S. l'unlo a ole
va.r .., respectivo capital" 2.500:000$ em be1u 
de raiz. 

Art. 2• Revogam-se "'' diapoaiçuos em con
trario. 

Sala das sessões, em 15 da SGt&mbro de 1882. 
-Affon5o Ctls·J Junior.-G~II~Y0$0 Mar2ues. 
-Leop-oltJo de Bulhões. -

Vem & meaa. ~ é lià 1 a seguinte i'nt< trpnllt.~ão. 
paML cuja discussão o Sr. preHidenle declara que 
opportuumente será marca.do dia e hor-a. 

I nterpe!&açã" 

Peço dia c; hora p~n i u terpelli.r o Sr. minis
. tro da agricultura sobre o segui nte: 

Pretende S. El:. levar a etfeito sua declaração 
no senodo relativamente a suppressão de trena 
doa auburbios ~ 

Ja deu S. Ex. alguma ordem a respeito f 
• Em que basêa sua. deliber~çlo l . 
. St.la da~ .o;eesõ••, 15 de Sotombro de 1882.
lJuqur.-EUrada Teixrira. 

O Sa. PaulDENTI!:-T•m a palavr a o Sr. 
Almeida Oliveira. 

Se na tive '~e l ido Gfli:L lEll'l:l.raçio do nobffl 
ruini•tr!l, cu teria vr~e ,tlido ao meu digno 
collega deputado 110 r Miuaa que h:>ntem ~Cil
PO'l à. attenção da casa com esta q u~stão de 
grandissima imjlor\~ncia pa.~D. a população da 
eõrte. 

O Sa. DuQue-EsTB.AoA TEtx:o:tu : - Si 
e11~ não me tivesse tambem p ·ecedido eu ir i& 
Apr ·oon tar o. roclam~~~o. porque a medida é 
altamente perniciosa.. 

O . SR. BE?:ERRA os MENEZEs :- Como, po
rérn, !ui pr~cidido pelo nobre deputado por 
Mina• em l'azão da falta q u~ comu1etti de não 
ler o• dis~uroos do •eualo naquella occasi!>o, 
v~nho de(;htrar a V. Ex. e a cama.r.3. qu.e eu 
ado to o modo de ver na quostão que exhibiu 
hontem proficuamente aquclle nobra depu-
1</.do. 

A medida de que s e trata felizme nte não 
foi ainda tomada pelo nobra mini•tro d~ agri
cultura ; e eu confio muito no civismo e no 
criteri o de S. E:!:. para assegurar á cama r a 
que não será. tomada. 

O Sp,. SoA.RI!S : -Creio que está. mal iníor · 
mado, jâ deu ordem para se supprimirem cil\CO 
trena. -

O Sa. AucusTO ]fLtronv :- As~eguro que o 
miii.Ístro nada. resolveu até hoje. 

O Sa. RB•F.B.RA D'li MllNJJ:zms:- Acabo dt 
ouvir um aparte que me a.fi.ança o contra
rio. 

o Sa. DOQO' E-ESTMDA TEtx:a:uu : - se~ia 
uma. sorpr~sa aos habitantes dos aubur
bios. 
' (Ot'u;arn-sc outro1 li{J4rtes.) 

O Sn. BEzERP.A DJ: MEJS'EZE• : - E' ~sla 
uma qneotão tão important e para o município 
da cóJ•te e para o thesouro nacional. que não 
póde ser resolvida por simples informações, 
sem estudas e reftex!o amadnrecidoa. 

O Sa. So.uu:s: - V. Ell. permitte um 
apnrtc! 

O Sa. B~-r;t~r.A DE M-r;NIIZ1!S ; - Sim se
nhor. 

O Sa. SoAus:-V. Ex. promette quo si o 
nobre ministro da a!l.'l'icul tura resolver essa 
questão em contrario· a.os interessas publieos 
~rã. .;olloea.r-s·e immedintamente em oppo~ 
mçlo. 

O SI\. ALM:J!!ro~ OLrvJ:mA pe<ie, 'e a carnara 
concede uma. urgencia de 20 mi autos no· pri
meil'O dia. de sessão·afundeju•tif!c >r um pr&-
jec\0 .obre inatrucção jiUbli~- UM SR. DEPUTAD): - Me.s, porque 7 

O Sa. BJ!zli8JL-l Dll: MRNI!:Z~ péde, e" camara O SR. SoAREs:-P ·rqu,1 1 Porque é repre-
.concede nma ur~encia. por tO minutos afim da senLanle d.o 3• di•lricto da eôrte . 

~ndamentar um requer1mento. O S11 - P1111lSml!lSTIIi :- V. E". permitte um~~o 
·; o .s 1 • . Bezerra. de M e ne2:es: observação. Si fór tomar em consideração 
! -Sr. pre.idente, ou .erfiro eunfesaa.r a minha todos 011 apartes. não lhe ohegárá o tempo para. 
.i falia e paaaar por deaéuiJ&Jo em 11ma questão de a argencia que pediu . 

alta monta que ae d:i llltimamenw no município O Sa. BEZEt\1\A Dll Mll~DJCi:-Não paeso doa 
da cõrto . tO minuloll ; V. Ex. me chame ~ ordeutloro 

Nio li a· deelaraçio do nobre miniotro da qu·e elles I!Oa.rem. 
agricultu~ rela.ti"•mente d. . re•olução que, Sr. president e, esta questão. bem sei, n!o 
toma~ 911 que pretende t~mar de 5uprimir os .

1 
íoi iuiciala pelo ~obre mini.Btro da. agrioul-

tre!l.s (!e .o\l~ri>l.o'. (llc. 1'11$ tJ.Partc) ~l!ra• 
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0 SR. J. PENrDO:- Foi pt-oposL~ do directot· I que lhe tragam remuneração d~ despeza que «' 
da cstradn d" feno IJ. Pedro li. fa<. . _ •. 

111 n· b Ha •ernçus que por sua MLureza nao sao re· 

de~u~~ Bp~",~J;~: ~~ u~>~~fh;sif p
0

ei~
0 

di~ ~!~:~~~o~~ mqa.;'~ t;~~~~~~r-e~:~to;'l•::o~~~:m n~~ 
roctor estr a "" erro · e ro ~ _ . cap.t.a.e~ que &hi sr.!: emp1•egam ~ Este e um dos 

O SH. J. l'.E~>lM :-Porque os Lt-ens dos su· caso'· -
burbios dão prejuizo de 30 •J.. A população. das freguezias suburoall3.& tem-

U Sa4 BBzllRRA DE MENEZ:ES :-Que o~ lrcns se :lt~ hojl:l~ uuicu. c exclusivamente ser rido da 
dos·aublU·bios não dJo prejuízo •o E.stndo J~ ostradad'e ferro D. Pedro ll pai'"- vee á r.orte e 
JliOllô\rou h o~ tem proficientemente O nobre de· VOlt" r aOS SeUS domicilias • 
pub\do por Mina'·.. Calcule V. Ex. que nojo s~ suspende este 

meio :mico d~ transporte que e:xíste para e;sas 
O SR. DuQUE-ESTRADA TEIX.€!1\A:-Com dados freguezi•s ? 

oflici>ee. O qne se1·0. dellas ! 
O Sl\. Bl!zERRA DE MENE~~s:-•.• com dados :\!esmo na pat·te em que ha outre.s vbs de 

officiaes. A informação 'lue deu, ou a propost• tmnsporte, os trens de subul')ios encurtam o 
qun fez o dir.eetor da ostl."a.da dG fe1·~·o D. Pedro tempo dJ\s viagens e transportom por rnenos. 
U. $1;:-niô.cani aó q us S. S. q uer-s' poupat· tra-- O 1:ovo já est~ !lla pnsse des;;as l'antag~ns. 
balho, visto corno, posso ~fiança~ ao parlnw~nto E o que serã delle ~da p~quena lavour~ que 
que o direcLor d•ssa ostr~~a <i el.cessivnmente se,·ve ,;, po .nlação dts fr guezias urb~nas da 
ecooomi o em mMcria de tr•balbo sen. córLe ? (Apoi u.los.) O que ficará sento a pD-

0 Sa. J\1Arr,, MAcnAoo:- A esse 1-espoito, ~nona lavourn que ja aefinh~. serra abail:o, 
não apojado, c um íunccionario muito dis· como n~s freguezins d8 Campo Grande e oulra.s1 
tine to. (.4.poiados.) Como poderemt\S pro,·er o vacuo 

que se vai ostab lecer p·:la falto de sap rimen-
0 SR. lGNACIO M,\1\'l'UIS:- Não conheço 0 tos indis;,en,•v•is para a onbsistencia da J:.Otm-

director da estrada, m~s julgo-o intelligente, la~o 1 
zeloso e cumpridor dos oen• devere•- E' iocapa• s1•• presidente, não pouco soffre esta popu
de furtat~se ao trabalho. (H a ovtros apa.>·tes .) la.çã> ~om a 1-emo~ilo do m-1tadouro, nas condi-

O Sa. PRESlDJ:NrE reclamR aitenção~ gões em qae foi feita; pois bem,a.junte~sa a isto 
o S11.. BEZERRA DE MENEz-,:s:- Eu lá oh<>- a faHa de transporte para. os productos da pe-

garei. bQj~ ou em outra ocrasiao. que na lavoura das fl'egu~zias suburb 1n~s. e 
Mas. Sr. presidente, quando mesmo os tt·ens teremos em eon•eq uencia a <ompl•ta decaden

dos s'.lburbi ,s; a.carret 1ssam maior dis 3endio c i:\ des~-a.s fregue1.ias e as necessidades eras
para 0 th•souro do que lhe trouxesae de 1·cndn, cantes da ~opulação pobt•e da côrte, (Apoiados 
ainda a•sim o nobre min stt·o da ag-l'icultur• e all""tes.) 
seria iucap•• d·, scrpprimir este se"viço da A qucstã?, S1·. presidente, de dar o II·ans
maior ut!lidadc e de nec,asidade imprescln- ~arte Sbburbano pr·ejuiz' ao Estado não é causa 
divel 'a1·a os habitantes das fregueziM dos que po•sa -.ht• n • ospirito do nobro miBistro 
•uburbios. (Aooiad >s.) da agricultur;., porque alem de não haver pre-. 

A. renda do Estado não é ~obl'ada pat•a avull::l.r juizo (apoiado.1), este ser1•iço é de grande vau
nas arcas do thesout·o ; a renda do Estado é co- tagem para o public;•, e ainla mesmo que pre
brada par•a ser applicada aos sel'l·iços de con· juizo honvosee não era razão sntficiento para 
veni~neia publica. (Apoit1djs.) sap~rimir-se um ruoio de tr•nsporte de tanta 

utilidade pa1·a a ]lOpulação que mora fór' da 
O Sn.. Ll!:oPaLoo Cu"'''-':- Ainda 'lnando cõrte e que tem odic·eitode s r tratada de outro 

houvesse prejuizo valia a pena supportal-o. modo. (Apoiado$.) Serh. um actooontri a< eon-· 
O SR-. BEr.ERR~ DE MENEZES: - Portanto, ve·1iencias pnblicas, e o nol1re ministro àa a.vi

aind" quando honv ~SSe p• ejuizO 0 nO'Jte mi• C\\ltur:l. é incapaz d~ pr~\ical•O. 
ui<tro da agricultura •eria inc <paz de suppri- 0 SR. FRANCISCO BELlS.I.IUO :-Mas como dis-
mir este ser\·i~o. visto como elle é indi •pen- se nlio ;11 ·,:raticar ! 
savel :i. pop11lação tGsidenl~ fóra d•. cidad~. " 
(Apoiarios-) O SQ. Bl!lZ!:MA DE MI;:NEZES :-S .. E~. est.ã 

0 SR. AL<ARO CHi!NEA: _Apoiado, e d:i estudando a proposta· do director, tenho disso 
d . d · b informação de·ness~a muito competente e qual-

mn ~ran e lncremanto á oelma ur t:na, o:rer deliberação que S. Ex. tenha annuncia-
0 Sn.. B>:ZERJ\A DE Me:;llZES:- A adminis- do conti'dtia ao que lenho exposto, não poderia 

traç~o publica tem >aúilus serviços, com os scr\'ir de em b~r tço o.o m~u procedimentO. 
quaGs: gaata ~ern remunera~ão. Quando s ·trata. de intcr-·sses como a.quelles 

Quanto rende ao Esta~o u despaza que se fn qu' no estão confiados e de um de<er tão sa~ 
oom a limpeza e ir ri 'ação da cidade~ Porque, wado como uquclle que ora exerço, não eonsi
pois, se taz eosa despez1 sem remune1•ação 1 dero n•m m-1 de' xo prender peta• t•dações pes
Pot•qce a necoosidade e a convenienoia da pO- soaeo ou ~or sentimentos do politic~ partid .... 
puhção da corte c~ig-em qu" se despenda sem ria: amiC'-'S Plauto sed maf}is amica "eritas. 
remuneração, com este s~rviço, que a não Podem estar no governo o• meus amigos pat•-
póde dar. . liculares e politicos. mna quando •e trata de in-

Co no ~te ha. innumoros oorv>Ç<Ja; e o Estado teresse.s deSta oNem, qnando s' trat~ da• con
Dão emprega. só a renda publica ·em· serviçt~-. veniencia.s dn publico, "eu et:stumo d~il:ar de 
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1a.do, a~ conaide,ações que podom inpedir o A provinci~ do Ama.Mn''" aba.steeia~se de 
cumprimento do roeu llever. Farei esforço3 carnes Nrdes com o gado que recebia das fa
pat•a Jernover o governo d~ um pas~o menos zendas do Baix:o Amazona.~. no Pará ; ultima
acertad~.e ai, porvéntura,o que não posso acre- mente,porém, ou porqueogadv tenha escasseado 
<liLat·, repto, for !idoptada uw• m~ida. con- naquellas fuzonda~, ou porqu~ os vendedo:es 
turin aos interesses pu licos. cu não cessarei encontrem m~iores vaat ··~·eos enviando-o nos 
nos xneu.s esfurç.os, Yirei li tribuno.! irei d im- mc,•o.a.d·;.s da Pa.z•d de prcferencia a.os do Ama
prenS"l., n~o recua··eí, por~ue trata-se de uma zonas, o forne~imento tem decr.oscido a. ponto 
nec'-ssidada da população que rn~ mandou aqui de collo~:ar 3 capital da provincla em circum
para representa!" •eus interesses. (;!.poiados.) sto.ncias peno?.issim\s, so:frendo suo. população 

o SR. SOAR.EB :- "fel·á de pass1r para a op- em dia• consecl\tiNs falt3 absoluta. deste genero 
poslçito. da ali memaç<io. 

A BSto e;tado verdadeiramente :Uarmante " 
O Sa. Bl!:z!'lanA nE MENEZEs :- Não se h·• ta qu~ ft·equ~ntement~ se tem visto reduzida " 

de fa.zer rJpposição, não ee t1·atade uma ques- propria.. ca.pit1i.l ela r:1~avincia, l.lào t~m sido in
tão politica, mas admiaistroctivo. diffecente• os poderes provinciMs; todo• oo 

O Sa. PnESIDE~TE :- Previno ao nobr.~ de- meios a seu alcanr e tem sido empregados até 
pn tado 'J ue a hou està terminada. ao s"erificio, s ;m to:lavi\ consezuiJ·em re <oh· e r 

0 Sa. BEZERiu DE M"ENEZES :- Eu vou éon- a questão de modo satisfaetotío ; taes são e de 
1 · b · tal ord m a• dil!iould~des '{Ue .-. cerc,~m! 

c u1r, em ora mutto tenb ainda que dizer. E<tas difficuldndes provê'~ princip~lmenle da 
Não se trata., como dizia de uma quest.ão de fa.lta d~ g-tdo nàs f•zendas do Bai:i:o i\mazou," 

confiança política. Eu posso continuar a dar e por conseguinte do alto preço por ']UJ cheg~ ú 
o men apoio ao governo e oppor toda rcsi•, Manaus o gado d lguotles pontos. 

· tencia. a um acto administt·ativo. (Apoiados e A a•<omblea provincial tem decretado medi-
apartes.) das attin •ntes á •olu,ão clese1 importante quo.s-

Não poJendo, Sr. presidente, desenvolVe!• as tão, jó. concedendo premias tiquellús que se 
razões qne legit.ima. u 0 meu protesto, vi'to dedica-sem à ind~tstria pastoril dentro elo ter
corno 0 ~emp.., e rootricto, aguardo outrn occa.... ritorio da provincial já rna.nihndo a.diantat• por 
sião para fazel-o, ma.• direi, qu, a medida an~ empr~stimo quantb avultah a quet>t se obri
nnnciada, não pó te ser tomada sem at"<Car de ~~sse ~ "bastecer de carne verde os mn·c 1dos 
frente 09 int.res9ea d~ população de q11e sou da capital po1· pre<p a alcance de todos, jâ il.na!. 
reprEsentante~ c ne!!ltC_ ponto ajunto 0 meu pro-- mente subvénCionando a. emprez:a.s desta nstn:
testo ao que honl·Jm levanto~ o nobre deputado reza. 
por Minas. Em 1873 ou 1874, foi votada e sanccionada 

um~ resolução da assem léa provinci~l autori-
0 ~;..-. A.dl_.iano Pin::t.en.tol :- zi>u lo o pro•idcnto a nditmtnr 120:00:l$000 po1· 

Agradeço á earnara a urgencia que me conce· emprestim'"~,. semjuro:s;. a tuenl se obrigasse 3-

deu e <te que me vou utilizar; procuNrei cor- talh.ar por p1•eço modico, durant' um corto praw, 
responder~ gentileza do• nobres deputalos, não ca.mes ;cedes, u~ capital da prol'incia. 
ábus~ndo da. ll.h.cn:;ão da cas~. A- em?reza. or~a.nizon-5e, o govetno fe.z o 

Sr. presiJento, um dos mais importantes, ... _ cont\'ll.t.o, n o result..lo :.. 'l""' ch•gimos foi· 
moa do serúço publico. que deve prender mais ficar n p•·ovincia no d sembolço, e'o qu~ está 
á attenç.'lo de um governo patriotic~. é incon· ate hoje do quantia su·>erior a 70:0:10$!)00. 
teatavelmente aquelle que trata da "limentaçãa Na administração do Sr. Dr. Satyro Dias, um 
pnblica.. àos preoiden.tes que moi> Mtenção preston a 

Si "é granel 1 e nobre dar ao povo o pão d·• este r~ruo do servigo pu"olico e um dos adtni
cspirito, é deindeclinavel devet· proporcionar- nistrarlot·es a quem a pl'O'lincia. mai~ deve peltt 
lhe meios hce;s de obter a alimentação do corpo. solicítu<b com •1ue zelou todos os seus in te-

A 'quastã.o da aliment:~.~ào pu1>lioa n--~ provin- rostos. foi h.rn~m eonh'íl.tado a~ta a·e..,Yiço GJm 
cia do Amazonas, ainda está infelizmente Mb a uma importante cas ' commercíal d ~ Manaus, 
tutela c prot~cçiío do governJ. e occu .. ad por mediante urna subven~lio vobd~ pel:>. respectiva 
muito tempo Sll>L atten~ão, tornando-se objecto ass •mblé~ provincial. 
prinéipal, ponto ob,·i ~•do dos dlsvcloa d> to- No fi " de 4 ou 5 m 'Ze~ e3se commerciante 
elos os adminiõtradores bem intencionado<, q uP. tMe taes prejuízos que viu-se na contingencin 
p~ra aHi forem mandados. I <le pedir a rescisão dos ·U contrato. para evitar 

O a'oastecimento de carnes verdes :i. (l(lpul6- maiores prejuízos, que de facto seriam certos c 
1&0 da provincia do Amazona~~, e principalonente inevitaveis. 
de sua capital, constitu e um problenu que Na ultima R0 S<ãi:l da as.~emblrh provincinl foi 
todos os adttdnistradores, ha .•1nnos a est> parle, votado o subsidio annual d' i2,000$, p~ra ser 
sem distincçii~ de cór p:J!itica. tem tr·tado de presta lo á etnpt·ezA que tome sobre si e.,te 
··esolver; entretsnto esta questão pe:tde até .seráço. .. 
hoje •em soll!çà.o. R' qne RÕO go.,.nrles as diffi- O actuat presiden.te da provinci•, o illastre 
culdades, in numeras e poderosos os obstaculos Sr. Dr. 'Jose Parauaguá. que tão r~l wantes 
tjUe se oppoem a uma solução satisfactoria, por [ s~rviços nos ·' stá p ·ôstando com sua. \Jenefi.ca 
~1ue todos se interes;a.m.. Mm nis: traç::to, concent:ron neste ponto todos os 

Agita.-se actuat.nent• com muito calor no\ ee>lS desvelos. toda a sta.:l.ttenção,ejá. f•7. o con
Am tZon&s esta qnest:lo q11e traz uresas todas .trato para que foi autorizado pela a~sembléa 
as a.ttenções e apprehensivos todo• os animos. provinda!. Entretanto, senhore', e11 dende .i:i 
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annuncio a. e,..sa,. eml:)t&~a o me "'mo re5nlta.io • ta.ção pu.blica. à. pop"ulação de uma. provincia 
que teve •qu :lla que •~ organizou por oce&- inteira. 
sião da admmistraçã•> Satyro . O SR. PAss,;s MnuNnA:-V. Ex. est:i. cen-

E' que a solução desta quest&o na• ?1rcum- surando muito bem o acto do governo. 
stanchts á.etuaes depe nele do ouLro-ti.líl med1da!!,da:s . 
ua • não dascurou o poder legi•hth·o provin- O Sn: An!UANO PmmNT~L:- ••• .mo~o~ho, 

dal. A aas'mblén e os ha.bitant '"da provincia Sr. presidente, para que tera concorr~d_o LD.dcr~c
em geral já vão corup,ehendendo. relizmente, ~mento. contra sua. vont•rle, a propr1a provLD
que o Ama.1.onas n!to pdde contar sen~ com c1a.~ abr1ndo um~) cst1·ada. q 191 a manter-.s~ eomo 
0 ,; seus propriof>r"eurso '• e por is•o, ••pe>3.r d• esta o. col!trat•> 11: que me tenho ref r1do, só 
promessa do governo, foi mand>~.da explora.r e a.prn~e>;ara ao ~eltz an·~ma:tante. 
abrir á custa da proviuci:l a estrada do Rio Se1, Sr. pre 1rlente, ' va como resposta ao 
Branco, a que.! tem por ftm apro:<imar da s~a apartl do nobre depnt~<b p>lo Amazonaa1 
ca •i tal aa fa.zenda• daquell• , 0 gião, que serão 0 que n hon~ado ~r. pre!llde~te do con elho Ja 
deposi~o unico co1o que pod·~~á r>:.ontar a. m :sma tomou pt""ondencut~ no sen~rdo de assegurar e. 
província para ab·•stece:--s·• do primeiro go- P. s•' dos f<L7.en~ u;·os do Rw Branco e gar~n
nero d• alime~t>~.çi!o pu •liea, o.mqu•nto não t1l-os em seus d~r~ltos ...• 
for abecta a •<airada do ltu~y ao Heni, cuja O SR. Paosos MntANDA:-Dem, v=o• ou \'ir 
exploração foi igualm"nte autorizada, por ond: i..tó. 
poderemos receber ~ado da Soli via. 0 SR. ADRIANO PIMENTZL: _ , • , mas en
. Lev:~nta-se • porém, depois de tant~< so.- tendo que ess s providenci,.s. para serem pro
crificios feitos p 'la provinc'a. ama nnn di f- ficua • par~ tomarem o caracter d·> percna
fic•lld•,Je ius'>pel'l<.vel par~ nós amazonenses. n"ntes. r •clamam outras medid •S da ca.mar:I. 
porque foi c··eada. pelo g ·verno g •r ai. P 'r" dos de~ota.dos. Foi por isso que 'presentei · 
remove l-a. en trvo a hnnra. da submette1• o a~lditivn. autnriz·t.ndo o governo a rescindir O 
á c 'nsid ·ração <ia casa, na se.<são d'' hnte- c •ntr:Lto de arrendawento d;» .tà endas do Rio 
hontern, Ulll aflditivo ao o:-ç:'l.m··nt. 1 da re- Branco, unico meio d~ e\ti·p~or de um1 vez 
c&ita" S<ltn!"'i2 ~ndo o gov ·rao ~ l'e~cindtr o o mal que a1ueaça. a. provincia. do Am~zonas. 
eontrat-• de a"rend~m 'nto das fazend,-. nacio- 0 Sa. C."!TÃO ,_;E 0 go\'erno póde rasciodir 
naes do Rio Branco. contral.o que e act 1al- e os e contrato? 
roP.nte o prinei-'"~~1. -An~D o 11nie:o obst.1.cnlo quq 
so oppõe an a.ba.Pteoim nLo d:t. capitnl e das 
dem?~is loc:\ 1 idA~ies d"" prm;inC':ia do Ama.wnaa~ 
daq->eile :enero d alimentaçáo. 

O SR. AoRIANO PrM"RN'r:e:L·-Eu ct-eio r!ue o 
c ntr~lo pó leser rescindid,>, semindemnização, 
por falta de cu"•P '"'''nto de suas claus 1lwi e 
até ro\)r lesão enorme, porquanto, tendo o 8.1'ra
watante rec-ebi lo o gado das t'n.zen las oaciona.as 
por UHl:\ a.nti~a contil-g~,a. existent~ na th.e ou
raria d~ provinc~a d 1 Ama:zon s yue cornputava 
o ga1 existente nas ditas fozend•s ew tro." mil 
e pouc<t.s cabeÇ.:tS. ó ce1·tnt é ~?er~lw.e:üe &f.lbi.do 
:tO AmazonlB :~ tem sidt> den·1nc: a.::i1> na im
prensa, que nas mo.srna• fa•end« e~iste ga.do 
em quantíd;d~ superio~ a. 12.000 C••beças. 

A "o" ntitorir. • & do itlustre senado!' p•lo 
Am-l.z ln "s .i :1 se f~z ou 'r'ir no 8'3 n do !iab ·e ~>sts 
a.s.sarnpt 1 na rlef•iSft. las int -res 'es. ]egltLnos de 
se~u~ com:uitteRt.-.s.o qu provocnn ~ pnbllea.ção 
de um artigo> ·,ue li.in erto no Jorrnt do Com
mercío de 2 la e·lrrente. a~sign•<lo p ·In ~r
ren~ .. tariodas fuendao d' Rh Branco. Est• 
c:ontestaçâ:o, Sr. pt";JAid nte, d ·v~' t"l' aa
gment~do as appr •ben •õ•• do r~p•· •aent~n
te vit<ücio da provincia, tant • q nanto em rue., Eu pretendia, S1·. P'esidente, occupar-me mais 
e'.;.piritO fortÍficotl. a C' 1llVÍ ·çito, qu~ Dllt.ritt e br~amer:t9 d.~SCa C{ll ·SI.ãO, 10 ·s Vep-rne a.ditri
nutro. <ia. gr~• nde ine •nveni&nc.il. daquello cv.t ao te!Dp() q U'l ma f •i conr.odido pel \ c'l.
~ontrato P~•·a. o Amazon ••· mara. .. p?r is•o me limitarei ás o JServaçõea 

Com etreit.o, Sr. presi~ente. as fa1.end~s do 1ue tenha u pnr fi>n fundJ.meota.r o requerimento 
Rio Kraoc·• têm g!ldo suflioiente par!l. abastecer que vou •pres mtar. 
todos os mercados da prodncia, ellas cousti- Desejo saber quaes são as innova.ções feitas 
tuem o celeiro un.ieo com que p!Mc e dev~ con- no contrato de &l'l'enrlamento dao fazend•s ca
tar-se: mas estilo arrendadl>S pelo governo" >Im críomes do Rio Branco, por<jlla.nto, tendo sido 
particular, o "u~l vai dando tal el:tensão ás em uma de S'ta< clansuJ...s m~rc •da a pre<tação 
chus11bs do s~u contrato, que tem, com auiD- annual d~ 12:0011$(}0), a que ficnu obrigado o 
r'zaç:\() do governo. tent~do e pr>llir dn~ arrend-~ta.rio, este Jeda.ra na irup1·en ~a. que 
camo-;s elo Rio Branco li>d"" os fu.zendeiros alli durante t~e> annils e meio do s u conlr~to tun 
estabelecidos hamnitos annos. pa~oao E;st do apeMs •tqn<ntiade 14:00'1$000, 

. O Sn. PAs~os MlR.ANDA:- 0 acto do go- quan,to por atuella c!a,usula do contrato d ·vi.& 
verno é inqualifieavel. ter entrado para o thesouro com 4·~:0JO$(JOO ! 

O SR. AnR1u;o PrnENTEL:- Nestas cireum- Des<Jjo conhecer tambem as o•dens dadas peio 
sta.ncia.s! Sr. pre~identtt~ a provinci~ do Ama.- governo ~o !'õe __ ntido do ga.~l\ntir &. ~,0"-9' dos 
zonas ficará maniel:ll.da. e em ait<ump•o de mens conc1dadao< estabnlec>dos naquella zona., 
intel"esse vit~t entre:.rue tol.1..1mente i ··:ont:\de .as~im con'? r.pa.es têm si.d;) ~~s ra,~or-es, :ts c:on
de.s~ f.~iiz .a.rrend-a..tari~) {n:?·1ia.·l .. s): er:uer-~e~a \ e~saõ.es fell"a.s ao an•and,a.tario. 
na. prmr~ncta um monopnlro tanto ma.1s odH>SO . Set qnA o 2'0V&rno p1·odigal;zou a eqte eon
q~anto e oerto 9u~ elle 1rá peo:<r sobre o ~orne- ~rata.nte ~nitoo favorea, e alguns até muito 
e1mento do ma1s unportante genero de alimen- mconvementes. 
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Aslancha.1 dll!otilha. de guerra, por exemplo, 
de que nem mesmo o adminijtr .• dor da provlll
eia póde muita.s vet • tançar mão para ·o ser
Yiço pub.ico, tem sido prestadas, correndo riscos 
imminontes em n:n rio encach.ooirado, ao f,liz 
ar r .mda.tario. 

E já, St. pre!ideute, que fallci em lanch~~ 
d .. tlotilh:> do ~uer..,. do Am~zon~s, seja-m e 
permittitlo n 'SI.a 0ce2rsiiio chamar a attenção 
do nobre ministra da marinha para o est~tlo 
deplorava! do seu mate~ia.l, c principalmente 
para o mod? por que ó feito o •ornço naquella 
e•taçáo. 

Com axcepvão do serviço do correio offici~l e 
do cruzador, nos pontos an1eaç >dos da$ co~re
rias dos selva.;eas, eu nio ~e i que .sorviçOs m.ai.a 
_tcnh.• .prestado aquella flotilha. . 

E11t:·etanto as laneh<t de guerra, a~'Od·e~idae 
no porto de Manãos, poleriam ter desenl ;e
nhado eommis ões importatü,s, explorando· os 
nOiiSO!i rios s lev.antanJ., .sua.s c;ntas. 

Encerro o pn.r~nthesis CJ.Ue ~bti, c ·~ontinüo 
na justificação do m~u re1uerimento. 

Sei tambent da concessMs para ex loração de 
mi:oernca,pnra c:órte& do mndc1ras c uiti.tnnm J.n
te par.> lute~ de teor s uos eg.,upo; dcCaraeara
hy.ond9 tem determinar a estrada que está sendo 
aanio construid.:. unicamanta a expens~s d~ p:·o 
viucia, que debalde e.~perou polo cumpri:ne!lto 
do soleru_ne compromio.cso coutra[Jido nelo g·<J
verno imperial~ de auxiliai-a na execução de:ste 
importante melhoramento que, em minha opi
nião, ap:Q,~eita.rã mai'S ao E-"tado do que à p;.·o-
,·incia. . 

Esta. nova e ultim:. concess~o veio alar roa· 
ainda. maia o n1eu animo; porque se tenho 
rnoLivos ptra. crãr qoe o arrendatario das fa
z&ndas do Rio Branco qu<lr !ornar-o• o Sonh1r 
absoluto e unieo p~·su{dorde tod•u>zona do alto 
Rio Br>lonco, assalta meu eaptrito a a·>rehensil:o 
de que elle tambem pret·•ndn tornar-se rossui
dor, ou pelo mGnos o unico usufructuario da 
estr<~d' que a província ea~i coustruindo com 
lallto Bll.critici •, visto couto vai dearleja tDI"
nando-se possoiro dos campos do Caracarahy, 
onde tcrmin:> aq uella o'lr 1da. 

Espero. Sr. pre,id<·nte, que os poderes pu
hlicoo n!lo eario ind fferentes à. crizo q•B con• 
s~antemante ameaça. a população dn provincia 
rlo AmazonilS, crizc que. poderá ter um desfe
cho medonho. . .. 

O g,_ C.,~"l'"i.o:-Apoindo. 

que o homem se vê cercado naquell~ novo e 
asplendor0%0 mll!ldo. ( 

Vou lêr o meu requerimento antes de msn-
dal-o :i meza. (L&). · 

O Sn. C.unÃo E ouTnos Sns. DtPtJT.\DOS :
(iltuí!O bem) . 

E' lido, o.poiailo posto em disou•oão e aem 
debate a.pprov!ldo o sa~uinte requ.~rii:nento :. 

Req Qei ro q uc sejam pedi doa M governo por 
in tarmedio Jos ministerios d~ f •zenda e da 
agricultttra os seguintes docum~nto5 e info~~ 
mações. 

1.• Cópí:>.s: 
Do contr~t~ de arr"ndamento daz f~zendos 

n~ciona ~s do Rio Branco n~ AmazonlllR, e d:l.R 
innovações feitas no mesmo contrato. . 

Das orr!ens d.tdas J>Clo governo "0 seu ·dele
gado naqut~Ha. provincia~ reb.tivas a p~r-wa
n··ne!a dos. f•zondeiros p~rticul:>.res e .• tabole
cídos no; campos do Rio Branco. 

Da. infortn~ções prestadas pelo actual presi
dente do Arnazaua~. Ht.iLl"ü as dit.a.s í.szanda.s e a 
(~xecução do contL'MO de arrandamanto. 

2.' Quaea a• concossüs• o favorel feitos sob 
<ju :tlqu~r titttlo no an·~ndatariot posteriorm.~nte 
~o ·contr3.to _primitivo. 

3.• Se est5o devidamente demarcadas· as fa
zendas naci,Jn~es do Rio B1·anco e desel"imiua
da• n• posses do Estado dns p~rtieulares. 

4. 0 Si. tem fido p.'l.g:'\s( }'en~a.!llmonte reco
lhid•s ao theoonro e a. q\\:into montatn a~ pres- · 
l~ções à quJ o arrendabt•'o fico~ o!Jrigado. por 
sca contrato com o govJI'no. 

Em 15 do S;teii1bro de iS~'2. -Adriano 
Pime»ld. 

·O Sr Ruy Ba.rbosa:-S.-. presi
d n1te, soffr~n .to de uma bronchite, nch.:o.udo-li:J e 
e!C.t.r>ema.mento l'OUOJ e quaÚ sem VOZ, SOU. obri..; 
gado a abrir 1não dà urgencia qu.e requ 'ri .para 
a sessão de hoje, resorvando-<ne para, na pri
meira occnsião,oceapal·-me com o a$11U!UpLo de 
q no hoje devia trarot·. 

Requeiro, portanto, a. V. E~. que se di~ne 
eom;ntt~:r de no ;o à e Hna.ra si me conceda a. 
urgenoia para segunda .. feira. 

Consnltada a· casa, e conceàid,. a nrgenci!> 
pedida. 

O S::t. Antu.ll'!O Pl:VZST~L:-A pvpulaçiio da O Sr. F· ·BeliSa1•io v~i m:ondar á 
provincill- do Aruazono.s, naturalmente pacifica, mesa uma repr~s ·ntação dit·igid<' à camàra por 
tem dado so.upre as mai• elo 1 ucnt~s pro·tas do ce~oa d~ ri1il ht>IJitante.; do nmnicipio de M"
seu amor á ordem. A JWOVincia de Pianhy ti- cnhó c da o.lguns dos vizinhos, pedindo o al
nha. tambem do.do <Ie.si igu~l copia. Entre- bnlegarueoto do portod~eidadedlMaeahé. 
tanto, o arrendtlal·io das fazenda~ naciouae~ Dir.i ::.lgumas palavras para demon•tr.<r n~o 
deat.& província tev·! o tl:saslrad~ fh1 que t-Jdos sor esto pedido simples ::uuot· proprio d~ loc~
nôs conhecemos. lidad~. mas jtlS:ÍQa rigoros> que se lhe deve. 

E a crise d> que iallei perJut·u·ã. e:nqua.nto B :storá a caul'lra r~nectir ~uo o :rorto e ~idaJ.c 
~:.istir o oonteato do at•oendaotento das faz6ndM de ::IIo.cahé é o ponto inicial d~ uma. estrada da 
elo Rio Branco, contrsto quo p~ndc, qual espa~a flt'r~ li;aJa n mais cinco, d,. quaes algumas 
de Damocles, sobrJ a cab•ç"' doquel!a população J pe,Juenas; porem, outras~~ gr:1nde futllro, c 
entregue aos 1~;\lorc; de uma. vida ac.tiva., com- I qu3 o·.~scrve b.w'bu!ll u monr.neul.o uotavel d_c.::se 
mGt·oíal e irdush·ial, q ne lhe cstli preparando, 

1 
Jlm·to. . . , 

em futuro,queo~pero em Deu.;, não serã remoto, J O o~a.d<JL· du. C)nhecuncnto do s'~gnln..tc mo
o bem estar co~.-ospondente ás gr.,ndezas de ,-,·imeato da ootr<tda de fer:o d' Mac~hé e Com-

v. IV.-~j9 . . . -
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pos , colhido nos rolatorios da 
rante cinco annos : 

CJo.Fr! .AS! CCA.a 

companhia, dn-

Dlnr.sos USSJ.• 

tantes, lavradores o iildustria~ da cidade e 
municipio de Macahé pedindo o alfandegamento 
desse· porlo. 

Kilo.;; Ki!os 

tBiit •••• i0.027 .00) 7.7 :!:J.OOO 
!87~ ..•.• ~U.776.535 8 6'5.99l 
t88U • •••• 2~_85 .. . lí~ t:I .:I48. U33 
!SSI •••.• 29.9:!l.tõ89 9.173.3:;7 
ISSi ..... 24.S5Lt3! 17.tOLGS? 

Tota l .... !tU3l ,595 ~õ.~~> .U94 

J\.i!o.3 
IS.532.000 
18.4SO.SU 
!). IRG.~'!6 
tt.J-6.3'!6 
2•.1!01.931 

t.G5.677 .093 

G!;IflOS 

29.TI:i 
21_386 
'i8.577 
i9.799 
!8.~3· 

H5.9i l 

O Sr. R odolph o Dan tas: 
Sr . . pr~sidentc, rogo ao nobre depu tal o do 
Coará quo hontom fa.lloll na primeira parte da 
•essão e a.~s eeus illustrea companheiros de 
deputação que me _relevem ooc!lpar- me d~ m.a.
terla quê dlz respe1to !M>S nogoc\OS d& provlllela, 
quo SS . EEx. ropre.ontam. 

Po.ra fazer uma compMaçllo com o r eato do 
lmperio e demonstrar a just~ rigorosa que 
assiste aos habit1nte• ue 1\-b.cahé, o orador diz 
que t.orn3r~ de~tG movim.onto os trcl e:terciebs 
de i879, 1880 e !8S1. porque aind;uiio ba dados 
do movimento de todo o Imperio cor; esponlente 
·a 188L e 188-2·. Di• que despre<ará as merca
dol"ia.~ .ropre3entndo.s B)b a ru.brica- diverao:s
que inclue, aliàs,muitos artigo• ÕB e•por~•çào, 
e eonsideurà sómo.nte os dnus priocipaea pro
duetos o cafô e o assucar _ 

A valie.das as ~ua.ntidudes e~portadas, s~gundo 
os valore• offictaee, vé-oe que, pelo porto de 
Ma.cahe, s6 quanto "estes dous gene~o•, expor
taram-se 3ô.156:59i$440. l ' to quer diz}r q'le, 
ai o porto do Mae<bé goza"e da faculdade do 
com mereio direct' com cs portos estrangeiros, 
o valor da. sna export1çio o colloearie. no sexto 
lagar dentro todos 03 portos do lmperio ! 

Este facto é de t<l .nodo importan~e que o 
oril-dor q 11er pol-o bem patente, e em o~casião 
op;>ortuna ha de conslgrar em uru' emenda ao 
orçamento . . 

O v.Uor total da. e~portação daa ditferentes 
}>r~vineils no a tres exe~cicios nlti:no•, é o s !
guinte: 

Rio d1 Janeiro, 333.486:000$ : S. P:iulo, 
90 .239:500$; Pernambuco, 56.675:800$; Ba
hia, 50.0&3:000$; Pará, 45. f 95:0~S$; Rio 
Grande do Sol, 25.659:00Qg; ; Al~g'oas, 
l4. 41JS:OOO$ ; Maranhão, 10.8[8:000$ ; Ser
lfipe. 8-2t6:000$ ; Paraná, 8.066:000$ ; Ceará, 
7 .655:000$; Rio Grande do Norte, 3.204:0:JO; 
.Amazont! , 2.121:000$; Parahyba,1.945:000$; 
Pianhy, 1.227:000$: S~nta C.lLharin:i, 
s•z. ooo, 000$000. 

Tendo sUo o valor só do c.afé o asaucar e:s;
portados pelo porto de Macahé, seg11ndo os va
lores o!!iciaes, de 35. 156:597$440, si Maeahé 
go~ •ese do commercio directo o eeu porto se· 
ria o 6• do lmperio, logo abaixo da pr.wio.ch 
do Pará e acima de tod t a provincia do Rio
Grand~ do Sul. Crê q11~ não precisa dizer 
mai1. Para inrorma.çã:o d& camara. accreaeen
tará apenu que a mesa de ·rendas de M~hé 
jó. ae acha autorizgda para. o eommercio directo, 
<JUa.nto a. alguns generos : mas esta. concessão 
6 de ~I modo restricta, que mal aprasenta re
sultado parei:>.!. Aini" o.ssim, uma importaute 
c1aa commercial d..Ui tem recebido e expedido 
generos para o Rio d<t- Prata e espera-se o pri
meiro car.egamento diree\o de Portugal. 

Si, entrei:<Lnto, ouso tomlr a palavn, é que 
as rol"-çõea de estreita amizade qne me prendem 
ao distinct? administrador do Ceara, o alto 
apreço om qn3 tenho o conceito de S. EI., o 
eonheeimonto pleno o perfeito que tenho das 
qualidade• eminentes q11e o distingnem,jà como_ 
putic11lar, jâ como homem pnbtico, impõem 
r:ne o dever d3 tomar a defe~.. do illu •tre 
pre•:donte do Coa.ró. contra as censurao 'l"e 
hontem lhe foram fei tas pelo honrado deputado, 
o Sr. Antlnio Pint?. 

Procurei informar-me d JS factos que determi
nariam ao cen$11r•s J, vantadas pelo nobre dc
p l tado, e t endo chepdo ao conhecimento exacto 
desses facto3, acho-me habilitado a affi.rmar qa.e 
ainda. nesta emergenei& o procedimenLo <lo hon
rado admioiatno.~or Ja pr.>vinci~ d.o Ceará, niio 
pó1e ••r p~sto en rehvo senão como uma prova 
mais das superio"s qualidades q_ue o caracte
risam, e têm illustrado a ad'11inistraç!o de 
S. E::<. naquella provincia_ (Apoiados.) 

O honrado dopatado pela provinda do Cea1•á 
cenau:·ou o Dr _ Ba.rroo Pimontol pela tra nsfG
rencia da cadeira de latim da cidad• de S- Ber
nardo das Russas para a de Qai:s;eramo~im, 
at\rio11indo o belo :i. por.eguiç3o poliLier. contr~ 
o professor respe~tivo. Este acto foi. pr,atiead~ 
em virtude de let da as3en:bléa provtnc1al , le1 
aanccionada por S. E<., é certo; mas a sanc
ç~o d~ lei ero. inevit~vel, dcsdo q ua o o.e t~ da 
a.saemblén. fundava-s~ elll considerações da mlis 
evidente utilidade publica. 

Basta-me notar ao nobre det~ut.ado que neSS& 
n.nla d9 latim, h.viam matrtculado' apenas 
quatro al11mnos, dos q uMs dono filhos do 
pro'essor, sendo que os dous oatros não n fre
quentavam. Em eonsequencin dia lo o profes
sor julgava-se perfeitamente desobri;ado de . 
d.r aula desde <[119 os doug alotnnos quo a de
viam frequentar er~m seus filb.oa, :.os quaea 
em caM podia leccionar . 

b so verifica-s& do mappa re"Yiettido á P•?•i
donci& pelo directo? de iuatrueçilo put>hca, 
autoridade que não pôde ser suspeita ao nob1•e 
deputado, tanto maio quanto medita nas mes
mas fileira3 poli ticas em que S. E:s;. se distin
g ue. Ao demaia, a reseons •bilidade da lei 
oabe aos dous partid~s. OUJa foro~ numeri ca se 
ac~a equilibradíl- na assemblãa provincial. 

Ou S. Ex. ou algum dos outros nobres depu· 
tacloa que anteriormente vioram á tribuna, 
cen~u.rou tambem o nobre presidente do · Ce~rá 
pela recen t e nomeação de um professor de 
philosoph\a do lyceu. - · O oro dor oon·I:<L quo a. ea.mara a tteader& á ju ;

tiça d_a reela.maçlo, que, alliâa, 6 iudiscntivel, 
e enne. a. repr<nenta~o. 

Vem à mesa· e ó remettida ás commiuões de 
fazenda é orç1mento, a ~epreoentação do• lu1bi.:-

Mas, devo notar ao• nobrea depulados que 
es~~ nomeaçio foi feil! posteriormente llD eon
cureo que •e reali~on na provineia do Ceará 
para e3n eacloira. 
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O SR. ANTOliiO PINTO '- Não cen~u~eí po~ V em á mesa, são lidas, apoíadaa a entram 
iuo. em d:scussão com o projecto, as · segllÍntes 

O SR.; RoDOLPBO DANT.!.S: -Já dlsge que não 
me recordava de quem tinha. partido eosa cen. 
sura. Mas, continuo a aflir=, que ess~ no
meaçãil foi simplesmente 1lm acto de justiça 
do honr•do administrador; ella recahiu em um 
cidadão cn]B.S aptidões soientifi.cas provaram-se 
notavelmente em concurso, e que na opinião 
dos homens competentes revelat·am-se até de 
maneira exee fOional. 

O proprio orglío do partido conse1"Vador, a. 
Constitui ão; referindo-83 ao candidato no· 
meado, escreveu q :le este « ren8!ara com effeito 
no cancurso mdhor methodo d~ e:cposiçao e 
mais erudição qu• seu competidor. " 

Ora, bastariam essas duas razões para for
mar-se a preferencia.. 

ú nobre depu lado pelo Cearó. referiu· se ainJa 
ao processo do coronel Sombra, " <pem teceu 
elogios q ne não quero dizer qne não sejam me. 
recidos, porque· não tenho a satisfaÇão de co. 
llhec:r esse cidadão,mM õsjornaes da rrovincia. 
não se têm occupado de tal attent•do, nem o 
presidente do Ceará f em parte algum~ n e•te 
negocio. 

Si é certo o facto a que o nobre deputado al
ludiu, esse facto cahin seb a alçada dos tribu
nMo judicio.ce. 

Foi, entretanto, a proposito d~ um caso tal que 
o nobre deputado pediu ao governo que r<com· 
mendasse ao presidente do Ceará, moderação. 

Ora, Sr. preeiden te, o honrado presidento do 
Cearã 11ão carece de· que ninguem lhe recom
mende moderação ( apoindos ), porque é um 
exemplo da mildera~ão, da justiç:., d!L isonçlio, 
do zelo e <J,dntellil;-enci,_ no desempenho dos 
ca~g-os publicas. (Apdmlo.•) 

A eamn~a. conhece Jl:'ffeitamen\G o honrado 
presidente do Ce1rli. EJie fe• parte distincta 
dQ 11arbmento ood.e illuetrou o seu nome e 
adq11iriu aqui o ma!s elevada coneeito, por 9éll.s 

talent~s. o pala altivoz de cnractor. (Apoiados.) 
O Sa. Ax-ra:ilO P1rrro:- Não cO!ltesto. 
O Sa. RoooLPBO DANTAs : - Por todas estas 

qual idades que o fazem distlncto como homem 
Dublico, S. Ex. é digno da m&ie elevada con· 
Íi•nça, n§o só do governo camo do paiz. 
(Apoiado&.) 

O Sn. L~Ul\l!N90 nz ALBUQUEl\QUB (ministro 
de estrangeiros) : -Não é preciso recommen-
da.r.lhe modera.ç.to. • 

o sa. Roi>OLPHO DAN'l'AS:-Era demeces>ario, 
port .. nto, c npplnudo-ma do o parta que mo dó. o 
m bre ministro de estrangeiro>,era desnecessa
rio, portanto, pedir-se a.o go~·e rno, para recarn· 
mensar "ao presidente do Cearã que entrssae no 
çaminho da moderação. O ca.minho que S. Ex. 
tem invariavelmente trilhado na vida publica, 
não é sen ão o· caminho da moderação, da tole
rancia, da d•die1çlío ã causs. publica, do que 
tem eido exomplo elo'iuente a sua o.dminiatra• 
ção no Csarã. (Muito bem, muito bEm.) 

ORDEM DO DlA 

Continua9ão da 3• discuiiSãO da receita geral 
do Impedo. 

E•nen:las 

Art. As leis que fham a receih e despezil 
para o e:<ercicio de i882-1883,rcgerllo t3mbem 
o e.xercicio de 1883-188t, exceptuados os cre· 
ditos especiaes que se edinguirem no exercido 
de 1882-1883. -A.nto>\io de Siqueira. -U &ys
ses Viann".-Rodrigues Junio··.- F. Sodré. 

O governo despender& até 200:000$ em soe
carros i parte da província de Minas fla
gellada pelas inundações de Março ultimo, 
consist'ndo taes soccorro> em reparos de obras 
destruidas, pontes e estradas que prejudics.m 
ao desenvoh'imento da pequena. bvouta..
Soares.-J. Penida.- M~tta M(lch.rulo_
Vieira de A.ndrade.- V. de M eUo.- Fe!icio 
dos Santos.- M ontanàon.- Barão ela Leo
puldina.- .4./f'un;·o P f nrw.- Cwodido de OU
ueira.- Sil,iano Brandao.- Olympio Val· 
ladão.- Pe~·eira (J abra I.- Affonso Celso Jtt
nior.-1 gnacio Martins.- Car1Jal1to Re::en(/e. 
- Contag~m. 

Acldítioo 

Os praticantes da. repartição geral dos cor· 
reios e das respectivas administrações, terão a 
categoria lle cmpre~ados publicos, marcando
se-lhes '19ncim~ntos c~rrespond~ntes às diarias 
que actualmente percebem. 

S. R.- !5 de Setembro de 1882.- Josi 
11! a1·ianno. 

No al' t. 21-supprimam-se as :•alavras-nu
litares e reformados. 

S. R.- s~h das sessões, 15 de Setembro 
de 1882.- Duque-Estrada Teixeira. 

A importancia dos legados pios não cumpridos, 
será rcpartid~ pela Santa Cnea de Miscricordia, 
exposto •. hospital dos !azaro• e caixa muaicipal 
de b~neficencia, dt cór te. 

S. R.- Er·a supra.- Duqu8·Estro:àa Tei- . 
xeíra. 

A isenção do imposto de lra.namissã:o caus" 
1MI'tis, d~termínada. pelo ~rt. 13 n. 5 do de· 
c~eto n. 5581 de 28 de Março de 1874 relativa· 
manta às ~ai:xa.s ec.onomie:as, montes pios ou de 
socco••ro e s~cied~de de soccorros mutuos com
prehende os l~g~dos de propriedade ou usu· 
fructa â. caixa. municipal de benefi.cencia da 
corte. 

S. R.- E1·a supra.- Dr~-que·Estrada Tei
xeira. 

O Sr. Candido de Oliveh-u. 
começa obse1·vando que fel:zmente a verd:;de 
vp.i apparecendo, e co!U a prolong.t ção da d1s· 
cussão, vai a ca.Ina.ra eompre hendrJndo que. & 

commissão de orçamento, no calculo da rece;t.a, · 
. foi timora.h e este,·e &quem da veroade que os 
'oa dados fornecidos pelo the•ouro a.presen
tavam. 

Os dados relativos ao exerci cio de f881-i88Z 
asseveravam a exist~neia de uma.. arrecadlção 
realizada e por concluir, de :133,000 contos. As 
tabellai e balanços que acompanham o relatorio 
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do ministro da faz~nda do gabinele 2 t do 
Joneiro mostram, i t'ld• luz,quo o thosouro tem 
om •i el :m~ntos .• utlicientos para denunciar ~o 
p~iz esta rec•,ita.. Os d3dos que o the•oaro teve 
po3teriormenta ao r•la to rio confirmam a <i ecla
r:lçiio feiL'\ palo nobt•e lll'eaidant') do coo.ae1h~, 
c \'em, portanto, confir.nnr csl'3 assci'lOt :sto c: 
os d!ldos ultimas não desmentiram em co'.is:L 
nl~uma o.tbesonro, 1\nle•, p~lo oon=rio, Coro.m 
nlc\11 a .. espect:ltiv:>.. o &~ercicio ultimo h" d~ 
denuncbr, por consequenci,., nma receita J o 
{33,000 contos. 

S3ndo :>.Ssim, desej:. o ora.dor s~bar qaaes as 
uz<Sc• por quo SS.Ex~. o•lcule.ram tão áqucm 
à& ultima. arrecadaç:"lo, a receita do ex~rcicio 
oorr.:lnt.~, quando é corto que .a nos ·n recei ta 
v:. i sempre em uma 01 ala ~scenden t e, e, si em 
alguns pontos se nobl dccroscimonto, om outro• 
ba compen~ão. 

E' certo este principio ost:.behcido pela ad
ministraçiio fin•o.~eira de q11e h" uma poreon\a
gem do 3 •/c, pele menos, no o,eerescimo annu~l 
da r~c·~Íta do paiz ; e, sendo assim,a oom:nissiio 
foi tituo~~to, foi mais do que p~udente, foi me
drosa, avo.liaudo t!io pare:.mento a rac•ita. 

O orador e o seu nobre amigo <lerut:.do pelo 
:l• districto de Minas tinh.•m, portanto, r .LZão 
quando apresentaram um1 emerula, reduiÍ!IdO 
o imposto da cxporto.ção d~ café, com o que nlio 
querem anarchis~r "-'! finanças d1 pa.iz n 3ro 
eoDJpromettd-as. porq uc sa.bi·<.m perfoít>monte 
que o desfalque pela r3ducçllo deste ímpo3to er~ 
compensado pelo accrescimo succcssivo do. rc
ceita.l!1 ainda mais, pela. economia que o gQver-
11.0 t~rn direito de fazer M • v;rbas do o~ç:<moo
to, pelos eórt ·s •tu e já têm sido !Jitos em ,·e I ação 
:1 nlgt1m ts despozas votadas com precipitação 
pela c~mara . O parecer do seudo propn uma 
oconomia de mais do i . 000:00:1$. 

Po.• oonsoquencí~. entende que o snsto d? d~ 
ficit, qu ' tantJ impressionou o nobre presí:lento 
do COilS •lho, a pon1o de pronunciar-se contr~ 
a emoodu qu, reluziu o imposto da exporbçi\n, 
niio eleve m•is im~rossionnr aS. Ex. para con
trapor-se ao pena:\mento da camara do enca
rniilhar pouco n rouco para a verd>d&i ra dou
trina nos to •so':lmplo, quo ó o dosappll·ooimcnlo 
do irn osto de e:.:portnção. 

O nobro presidente do conselho bmbrou 
dous alvitres: ou estabelecer o imposto pri
mitivo •obr' o caíé, ou oer a l"educçiio d o i •{0 , 

e. p~ra f•JD.damenta• esse p~ns:unonto. invocou a 
op inil!o do n1br~ dP.putado p lo Rio dJ J :r:neiro 
de que esta redllcção, s •ndo min inn, n ão :.pro
veita.ri& 8. la.vonra, roas â.s classe3 inlc ... m::· 
di~rias. . 

Si fosse v-~rdadeir:r. esta opiaião, nio d~via 
S. Ex. acons~lh.ar ~ redt1cção de i •/0 , c~n10 
po•ili nmen te o fez . 

Nilo se d:i ao t~:J.b~lho do demonstrar a con . 
..-eniencia da re<lucção do imposto sobre o o~fé, 
por,1ue o assumpto está esgotado e es tá r.a 
eonse iencia da camara, eumo iU.éa permuente, 
a noee••i<fade de auxiliar a lavoura pelos meios 
indircctos de qua o Estado p-ldo lan~.ar mio, 
e u m dellos é "reducçlo J:lrogres•iva do i m
jloato da exporta.~ão. · 

Nlio póde " c:1.mara contontar-"• com 1\ ro
duc~âo de 2 •f.; é o· primolro pass~ p~ra o noaoo 

desicleratr.nn, c , quando as circumsta.ncias 
·do thesouro perDJittirem, l evar-•e-:1. a . idéa. 
por diante, fazendo dosapparecor este imposto, 
que é um recurso dos Eotados desesperados e 
que n~o s9 amolda a situação do .Bt•azll, que. 
comq uant.o nijo seja. prospê.!..•n, tom oro. si for~s 
e recursos par.o f:uer face às necess idades do 
Estado, indo procurar meios em outras fontes 
do receita. 

Si voltou,_ e•lo o.smmp!o foi t>ara fazor aell.
tir quo a nrinori~ l iboralllão argumenta de. má. 
fé, q u1 não quer <lesGquilibrar o orçamento, 
porque o calctllo p~ocede] de ser o calcula da 
rccoito. inferior á. realidade. 

Si fo1·om aceitas as emen<las apNaen tadas 
pelo nobre deput~do pelo 3• districto d e Mia~•, 
o ac-ütcs oa calcnloa do th~a~uro, o <leficit não 
existi rÃ a ponto Je tolher a inicie.Li\,.& da ea.
m&rl, t.ão bem rACeb.id:i. pelas classes produ- · 
ctcras. 

Si não ó d1 boa polilica· ca.lcular exngera.da
lUC D.l() a receita. , pJrquc traz p·u·a.Lella.mente 
o ~ugmento imprudente da de, peza, · l:imbem 
não convem exager·•r. no •eu tido contrario . 

Si tivarmoa UPl\ recei ta de i33.000:00D$. 
pergunta o orador- porque é que se hl'- de r-!
eciar que no esercioio futuro n~ attinj:\ a. ess't 
cifra~ 

Si o imposto de importação diminue na. al. 
ía.nde :;a d& córt~. e!D compensaçlo na atfan • 
de~a• do norte tetll opr .. santab 11m c.ugmcnt o 
de 2 . OOJ:OJO;; e tan t·>, e o àe fi~it que apre • 
santa.m a_3 alf~ndegas d3 sul é largAmente 
compe!lS tCLO pelo augmento n as elo n orte. 

Quan lo em umt\ d •s ses.sõos ultimas o go
vo•n:> fez queslão de confiança na votação do 
ndditivo, que feliz mente foi retirado do orça
mento, viu-se o ora tor ft)rçado a dar um l'oto 
contra o gab:ne to, porq11e entendeu que entre 
o Sl\crificio do rne~mo ga -,ineto. e o <!"-• idé•s do
minantes no parti lo liberal não havia que he · 
sita r. 

O a:lditivo con•:~gra.n principies e mia• nte
mento ccntralizadores, e urna rontra lozaçi!o da 
peio,· eapeci 1, qual eeja. a financeira, ~~ottentav:r. 
contra a autonomia daa uscmblóas provincin.es. 
qu ·si suppricnindo os udh·eito de legi•lar s~bre 
imposto.• e :10 nlO!I'll? to,npo era. um gravame 
sobr' a importaç:1ó do p:tir., niío reclalllado por 
gr<1nde nnm~ro do pl'oYiuci.a~. 

Si c il'cum~tll.ocias peculio.rcs aconsolbavnm o 
emprego deste e·;cesm do imposto em rel:lç;to :1. 
provincia da Perns.mbuoo o a algum~• out= 
do norte. a medida,com o caracter ger"l que se 
lhe quiz dar, não tinhl\ por si n2ahu111 dos ele
mentos qu:~ <le\·~rn a ·~on.;;elbar o go,..·erno e o 
psrla.mento na nt•r<)ca-iaçàl) do• impostoe. 

~s\' impoato n~da tom qu ' o legitime c é 
uma ofi"c ~lSL\. a(I.S p~incipios lib~r~\e ., , ·qu~ f .... z:~m 
parte do J:l rog-ramm~d·J gabinete 3 de J ulno . 

Ao seu illastre -amigo, depu tado pela Bahia, 
que arguiu ~ minoria p or não ror .uular outra 
rucdid~ quo vã crn ~ccorfo ás proyincia.s, o 
orador re>ponde que a minorta nlo tinha que 
apresP.n\"r ou\ro mei~, \'lrque eUe está n.~ lei, 
e na obedienoia o respello no acto addicional, 
q,uc ê um~ obro. harrrloni('"o., que te•n. em !':'i os 
rcmeiios para todo! "" exc,•ssos e T<\ales. 
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Si o p~rlamento é fJ.U.e ha dn decidir esta 
questão em· ultim~ inatancia; si o parlamento 
entende que a• leis de Pernam mco e de oULras 
provincia.B sã.o inconstitucionaes, revogu~·a•, 
mas só a isto limita-s' a sua act;ão ; ir além é 
praticar itlegitimidades, é eomroettet o mesmo 
excesso que se eX]\ to ora âs assembléas proviu· 
ci~es. 

Si a camara ent~nde que a lei que crêa im
postos de consumo n:>~s provinchs do ·no:·to é 
um grande attentado aos princípios consignados 
no acto a.ddicional, revogue-a, mas deixe a as
somblea p:ovincial o seu direito de remediar o 
mal. 

Semeillante revogação impo:·t:; um desfalque 
na. receit:\; pois Lem~ diz fJ orador. J·ennatu-se 
as ass9mbléas provinc!aes, f'unccionero ordina
ria e ext,·aordinari 1mente, co~i•em doa meios 
sob sua responsabilidade par~ Jazor fa~e ao 
Cl:!lta.do aJl.rJrrua.l SUl que ::~·~ acham. ou re.luzaw 
as despezas~ $i houver margem p~u·n. isto, ou 
então exifml do~ contribuintes novos e legi. 
tixnos sacrificios. em Jogar d >qtrlles q•le foram 
d~cretados illegitimamente, segundo a decisão 
do pal'laannto. 

Este as•umpto o talvez o mais grave que tenha
se •q·itado no parlamento desde a pQblicaçilo da 
l~;i de 1874. Ha 50 ann~s que s~ accasa as ns
semblõn.s provincin.ea de exceS!tO em sua a: fnnc
ções,m~s aquelle• que as aceusam ni!o redoctern 
que elles são grandemente culpados dea>cs ex
cesso~. si porvonturase dão. 

A lei da •••emb1é' provincial nilo parte só
mente dos m~mbros eleitos da pr<wincia: ba um 
elemento imprescindivel, é o presidonte d~ pro
vinda, 'lue mantem o laço de un ão entre á 
aijsembk' e o centro, que re·>rosenla o pene•
mento do g~billOtQ jttnto á ~ssombté~. 

Ne~se caso, sãQ os go·rernas os responsavcis 
pelo estado anormal que foi denunciado, por· 
que tem sido sempre com sancção dos g~binet '" 
qu~ :ta leia provínoiaes têm sido -pnblio~>ch>s. 

O nobre presidente do eonselh'o mesmo é ~ 
prova m•is eloquente des.n. inter~'eren ·ia. 

S. Ex. presidiu a provineio. d, Bahia, bil 
muito ~ouco tempo, o confoecionan<IQ-se ~hi em 
u·.11a bt de orç:unenta css !S impostcB, dito~ in
cons\Ítll~ion' os, S. Ex. dau :na snncção tl. 
mesma lei. Portnnto não dovom pcs.~r ,:ómente 
.!tobro li! a.:Ssemblá 1s pto--v-i.ociae.'S to ~o::~ os erraa 
0 n.bmFlS. 

Ha em nosso ~aiz ama ten~enciu par,\ ir-se, 
pouco a pouco, reduzindo as funcçõe• desta' ~•· 
aemblc\as. Decntada. pelo p:ll'tido lib eral a. dcs
eentr:~.lisr~,ç'KQ administ.•ati '\'1'3 1 promulgado o :i ato 
de 1834, onde ns frnnqu'!zns ~ro1•inciil.eo estão 
com '"rilada.s, a grande o!>ra começou logo a so;r 
mutilad·\ , . 

0 lagis!ado' ap<>~DrOU-3e dG SUa Ob71, s ~m 
esperar que a acçl\o d~ tempo YÍGsse condem
nal-u ou legitima\.' ; as rcacç5e; ae manifes
t:J.ram; foi em i84~, em 1841, em 1850, ~m 
1879 no dominio libél'D.1 o co te anno emfim, em 
quo um grand3 golpe é descarretada sobre o 
dil'eito e c 1mpet~ncia das assernbléo.s prDvin
ei~os de lagishreni ·acerca de assumpto• pt·o
vinc:i es. 

·E. per<rrints. n nrador, serà B3t:l. n missão do 
partido liberal neste paiz, renegar continua-

ment0 no pode~ os princípios pelos waeij pu
gnava na opposição 1 

Parece ao andor que sim ; c justifica este 
juizo, analysanrlo os factos politicos desde 1842 
até o aotual g-abinete, .:ujo ~residente, tenrlo 
dito qae queria fazer o p~destal de suas glorias 
das iranq u.~r.as pravinciaes e da descentmlização 
~dminist~ativa, t•ouxe-nos cn ~•.a tanto esse ad
ditivo, ha pouco retir"do J a discussão ; o qual 
importa a renegação dos mais santos princi~ios 
liberaes. porque importa a suppr~ssão do poder 
legislativo d~s a semblóas prorinciaes. 

Foi por esta razão que v<l tou contra o addi
tivo, sem cogita~ na queda dú g·>binete, c 
e:.:nltou quando 1"iu ratit·ado do debate o l\iesmo 
additivo que ati9~va a de•cordi~ nao fileira• li
heraes e que hoje dorme no limbo dJ es~neei· 
menta. E c~mo agora póle cot·re,· ~erena a 
diacussiio do orçamento, . o ont.dor vai ta.mbem 
apresentar & ca.1m:u•a a.lgumas reflax(ies .sobre 
medidas indicadas pelo nob1•e preside1>te do 
eonselh' no ~ompimento do debate em 3• dis-
cussão. 
· S. E~. viu o deficit, viu ereditos suppfemen· 
hre• que podiam lt'aZ'r grand9 d·•seqQilibrio 
no orçamento,- e pedindo a reconsideração da 
cama.ra acerca da r"ducção dos 2 •f o nos irnpos· 
tos de exportação, lembrou a. cre•çã:o de alguns 
olltros impostos~ como o· imposto sobre o sa.l. 

Bem que n~ França este imposto é um dos 
que mais re ndc, no nosso paiz, pelas cir
cumstancias peculiarGs, elle seri" muito im
popular, e perturbador de .suae relaçõe<~ eco
nomicas. como em seguida. demonstra, aeredi
tando que n~m o nout·~ .Presidente do conselho 
insistirá na idéa de tal unposto, nem a ca.mar<~o 
o vo\~rà. 

Ainda o orador •entitt t·lr de nega.r o ~eu 
voto no gcverno, qu~ndo á consideração da Cà
roara. foi sujeüa uma. emenda., gravando as 
taxa• da transmissão da propriedade causa 
ntm•tis com o fim ele ben ofiohr o fundo de 
emancipação .. 

Entendia qus n:to era .canaenhneo com os 
princ1pios ~conotnicos, nem c"m a verd3deira 
th'oria do est·do o extraordinário S'l'avame 
das faxas so~Jre este imp10to, ele,•ado em al
gumas de lias ato 40 •f.,. emhor~ por um mo
ti v o aobre. E este acrescimo é, por as~i.m 
d~zoet·. a. CQU!Ul.'~t·açã.o r!n doutrina do Eocio.li~mo. 

Nilo h l braúloiro que nil.o deseje yer e!fe
ctll •da a grande obra da em:~ncipoção corneç~d" 
no periodo d~ noss~ independencb, e compen
diad~ ua lei tle 1871 ; was convém solver o 
problema SGm att 'nt&t' contra og grnndei: prin
cipias dominodMes do Esbdo. 

O Ol'>do~ "doph a emancipação r'glllar e 
leg-~timamente feita; mas nâo a. cush do snnhof'" 
do escravo, porque nG!ll é doutrina liberal, nem 
póde s er principio dos parla nentos que pro
curam legitimar seu> actos pehs doutrmas so
cia~3. Esta eruenda 1 en tret nt1~ não é mais do 
que a d1oret.açil:o do confiooo,embol':l. em prov~ito 
da liberd 1de ; e por isso o orador votara pela 
emenda que supprime tal disposição. 

E>te· imposto, e:;:unio as estatistic>s, pouco 
ou nada l'~ndc, no pass~ qu~ muito otfende ·os 
principias de di,eito de propriedade. embora 
sohre um limitado numero recaia. 
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Não considera lambem aceitavel o a.ugmeniD 
das taxas aübre os eacre.-.·oa. d11s cidades, porque 
ha poucos annos foi quasi duplicado o impo >ID 
primitivo; nem considera que ~ignífique algu
ma cousa. esse fundo de em11nctpação om rela
ção a munificenci~ particular, qu~ a tão grande 
numero de escravos abre "" po1·tas da. liber
dade em relaç[o •os l ibertados pelo Estado. 

Coneerve-se o f11ndo de emancipação com 
SUI"' lau.~~ primitivas. O orador não se oppõe 
à existencia d~llae, c fazo ainda algunns rede
xões: sobre a deaigualdade que ha entre o im
pcsto de transmissão causa mor li$. 

O orador. não esperando m~is Yoltar à tri
buna, declara-se desde jO. contra a emenda, que 
mAnda vigorar P"-"" o exarcicio de 1883 a 1884 
o orçameniD que se discute, e nota que oe v.i 
toruaudy regimen habitual no paiz os orça
mentos pcrdoua aunO!Idesde1863 até 1879,a6 cao
bon do ao ministorio do 2S de :M~rço a gloria.de 
iater votar nesta eamara um orçamento para 
um anno. 

Não e isto uma obliteração simul!anc~ o sue- . 
Ce&!iY::~. dns regra.s c normas cons~itaciona.ea: ~ 

E' certo que deviamos ter feito os dous o1·ça
meotos nas duas seSSÕes legislativas que estão 
~ o:tpirar ; ·mas si isso não foi poSllivel por 
caUAM qu~ não vem :lO eaa~e:tpôr, couvem quo 
de uma vez para sempr~ Q03 l P.vantemo\ contr:1. 
este debeterio principio de se sophismarem pct• 
dou a annos o' orçamentos e M se fazer . deste 
oyotema o regimen corutuum desLe pa.iz. 

O orçamento de !Bil2-1883 não póde oGr o 
mca:no para i883-i884, pcrque g randes dift'~
renças se dão no.a dospe:aa de um e outro 
exercício. Bli-Sta attendor, para conhece! -o, o 
orçamento da despeza do ministerio oh f.t
zenda. 

O orç1mento actual co:;-ita da desl'>eza a hzer 
com a ~morli.o_ção da dirida. passiva 110 valor 
d., trea mil e tantos contoa, verba quo nilo s~r6. 
comprehen~ida no seguinte; e servi11do este 
orçamento dous annos. votaremos p~ra o se
gunJo anno um exeBSso de despez~ d o troa mil 
o Ul.Dtoe cont.;s e:u rela \.lo ao ministerio da fa
zer.!la-verba que poderia ser applicada a o•t
troa aervi~os mal a11ppridos pelo p.tgamento 
dest.n di vida. 

·Verdade ó que o p:>rl&mento pbde T&He for-
çado na prJxim~ sessão a ter <le votar umA pro
rogativa. do nctoal Ol"çamento ; mas antes 
exercer . e~ te diraito na oecasião propria, do 
quo anttctpada.mente ; antes e:.ercel-o per um 
ou dous mezes. do que por um an no · 

Reformemos os nosaos habitos parlamentares· 
reduzamos a discussão dos orçamentos a as~ 
aumptos pMpriamente orçameutario• ; sejam 
elles tratados de P"&ferencia no seio da com
missão ; não augmente a eamam a despeza 
aenao de a.ceôrdo com o governo q o e tem a. res~ 
ponsabilidade. · 

Nós tem:~s na constitui çifo meios para evitar 
. tod_os 0!1 ineo\·enien tes e decretar orçam entoa 
para cada oxeroieio liuaeeiro ; e si nãO oasta.
rom oa quatro mezes do cada oessão. temos o 
r~~o daa p~ro~açõe~, e das sesaõea~ e·xtraor
dinartas, aeredit!.udo o orador que & tolos os 
Sra.· deputados impira o d&7er do pa.triolitmo a 
concorre~ á reun.illo da. camara, me~~tno com sa-

crÍfi!:io, afim do dotar:.O o pai~ co~ as leis <lOD• 
vementes e necessarlliS. 

Os orçamentos •• fazem de improviso, e a 
tlltima hora s ão votadas emendas impor
tantes, quasi por acclama.ção ou violencia; e 
os orçamentos por doas anuos importam a re
negaçl!o dos· princípios constiLucionaes e a ma
nutenção de ur11 re.-imen perigoso, coudemnado 
pel > partido iiberal. 

Si por ventura não fOr votado a temt~o o or
ç=ento, tsmos a resoluç&o prorosa11va, que 
pôde ser coudemnada, porém mais eondem
navel é a prorogativ:>. por um anuo. 

E~te r~curso nlto incommoda o orador em cir
cumstancias e:.traordinarias, nem-mesmo a dt
otadurn. de momooto ; mas o governo por um 
caso oecasioao.l não póde legilimat• a proroga
t iva por um anno. 

O orador sento.-se fatigado, c mais fatigada 
suppõe eotar a camara, c por isso conclue as 
observações que t inha a fuzer em relação ao· 
projecto q11e se discnte. 

O Sr. Al.m.eida Oliveira:-Sr. 
presidente, ó temeridade minha querer fallat• 
em finanças. Eu não :>.prendi nada <lest& ma
teria na escola superior que freq_uentei ; e 
durante a vida pubhea que tenho udo, npens.a 
-como a.m:idor observo o moTimento eeonomieo 
do paiz, sem poder com jus teu nf!irmar si o 
desart•anjo financeiro, que é o nos.a estado 
nor-mal, pro,v.Jm do vicio organico, d:\ pobreza. 
com que começ~mos a vive~. ou resulta· de 
deseuido e erro daquel!es, qu~ tem · e• tado ,\ 
fr3nte elos no•aos destinos. 

Não obstante i sso, quíz fallar na 2• discussão 
deste o~~-:imento, porque, vendo aa questão fi
uanceirs, entre nós cada. vez ma.is mol inJros>, 
a causa d·> mal estar, de que todos se queix:·un, 
e o germ' n de pe,turb1ções, qttc já começam 
a. manifestar-se~ e cuja;; conseqnenciu ningt12tn 
sabe se se,ão uma h.mcamta geral, ou um acto 
de deses Jero pu) lico, desejava s11ggerir ao go
verno alg umas idéas, que na minh~ ignorancia 
paracem dig11as da sua at lençiW. 

Pretendia, Sr. p_res;dent91 mostrar .ao .nobre 
pres!dente do conselho, cuJa anaenc1a e par.\ 
aentir neste mo'netlto, que nlú> podemos nem 
devemo' continn~r a rotina até hoje seguida 
nos nossos orçlmentos; que o modo por 
que formamos a receita do lmperio, com o 
•er a neg"Çilo de todo o syslema o priuci pio 
CCOilOillÍCO, O Ulll~ das causas do depaupern
meaiD do paiz, qne, dominando os o~çamentos 
um bem entendido espirito pro tecciouista, sem 
risco de rl~flcits, podemos alliviiLr a producção 
nacional de uma parte dos onus que impedem 
o seu d·~•envolvimento. E tinha um~ tal ou qua.l 
esperança de que, concordando S. E:~:. comnrigo 
c os mais nobres deputadas, que opinaram 
no moamo ~en tido, quando não a.cceita,.&e agora. 
os nossos alvitres, por nJio ser pO$ivel modifiear 
de prompto 'á. tariá dos gene roa de imvortação, 
man<hria proceder !">S estudos prelimina~es, 
que se toroam preCiso•, afim de remodelar o 
orçamento na proxima. s&ss§o. 

Queria tambem, s~. presidente, pedir 9.0 go
verno q11e solicite ou aceite autorização do 
poder legislativo para reformar .o nosso padrã~ 
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monet.ario, aJherindo i com·enção,que a Franca 
celebrou. ~m diversos p~izes, enu•e os qnaes 
se eontnm quasi todas as republicas da Ame rica 
do Sul, onde a circulação já é metallica, e ver 
•i é po .sh~et Grednz:ll· â. taxa menor o er.cessivo 
j llro da divida publicll>, wndo ainda a este res
peito esperanças fundadas, e que taes hão de 
parecer ao nobre presidente do conselho, si não 
palas considerações que produ"o, pehs que a 
S. Ex. ba d~ •ugerir o. propria meditação em 
t5o import~les negocias. 

Encerr..tda a B}gunda dhcussão do orçamento 
sem quo me co11.besse a honra. de fallar, con
fesso que hesitei nos votos que tive d·: dar, por 
não ter o orçamento sido f,ito do ntCid~ qu~ eu 
jlllgaqa melb.or. 

Mas, Sr. presidente, eu não tenho autori
dade p•ra fazer "l'aier opiniões, que aliás nem 
cheguei a enunciar, 

Por outro lado tinha o nobre ministro da fa· 
•anda, chefe do gabinet9 que apoio, e prind
pal responsavel no governo do paiz,declar:do ao 
nobre dep:1tado pelo 9' dia~ric to do Rio de ja
neiro que não podia aceitar rejucção alguma 
de imposto. A proposta do orçamento vein do 
theeouro com clefieit, que 9- nobre cornrnissão 
de orçamento não póde occultar, l!lliS apenM 
raduzir a c::ra menot•, E a camara. no seu pa
triotico desejo de attender á~ necessidades d• s 
provmcias votou despezas que, jã não podendo 
ser fett!IS com os recursos ordinarios do Estados 
tornar-se-iam inteiramente imposaivais a pre
valecer a idêa da pretendida reducção. 

Ponderou ainda o nohra presidente do conse
lho que. tencionai>.do iniciar para o anuo a rG
forma tribu~aria pedida. pelo paiz, achava mais 
prudente agua.rdat·-se a nova d'scriroin~ão das 
rendM publicas, paro. soboe c>ta base aslentar 
~ s.cto da el->va.;ão ou redacção d~ quae<quer 
1mposto~, porque, sendo em ponho dCI govemo 
eneerr~r o exercício sem da fi oit, nas condições 
em que nos achamos.nenhtuM radncl'ão poderia 
deixar de contrariar os seU!1 esforços para e.ss 
~aultado. 

Nada mais s~nsato d l qua estas consider~ções 
do nobr o pl'G!Iiden te do conselho. 

Como n:io qu.g:"ia hostiliso.r o goV@I'n.o; como 
a minha pro~incis é irnmediat:tmente interoa.. 
aada na re~lizaçiio dns desp :·zos votadas a. hom 
do s~us rios, o o meu pensamento de redu~i,r o 
jrnpOJJto do e~portaçiio, nl<im de dependento do 
um novo plano orçamenta.rio, de que· por ora 
n~o !e cqgita, <i condiciona.dCI pelas eircum
llte.nelos do tb~souro, que desejo m~lhoror e não 
paiora1', votGi eontra, a. raducção do imposto do 
cafe. e p&r" ser coheNnte, p~ra não sCiffrer in· 
crepação de parcialidade, decidindo por um 
modo :aQ que é indi!ferente á minha província, 
por ontro no que lhe toca de perto, com pezar 
que não sei exprirni:r, fiz n mesmo l)ll&nto as 
lllgoà!io e ao assucar, isto e, quanto· aos generoo 
que alls prod QZ e exporta. 

Veill depoie, Sr. pre•idente, a celebre qu~s· 
tão ilos addieiCinaes. 

Eu poderia deix,.l-a de yarte, visto gue eUa· 
já não está. em dhcussio. Entr~tanto, amda que 
J"apidamente, direi qm passou com men ..-otCI o 
additi.vo, qce ms.nàava cobt•ar êssa nova irnpo
•ição, por aer medida provisoria, ·destinada ~ 

Sê't'Vi1• émquanto não sa faz a reforma tributaria 
promettida pelo nobre prosidcnte do conselho, 
o qual, por meio de uma commissão l!ara is<o já 
nome.a.da, e•tà cui.dando do respeotivo projecto 
e Ol!Uto nece:ssa.r1a para prover de recursos, 
nem oó a provinda da Pernambuco, onde, afim 
de conjurar uma perturbação da ordem publica, 
foi o governo obrigado a auspender a cobran~a 
do illogaes impostos de importação, como toda.o 
~s outras, que se acham em identicai circum
s~ncias, 

E votei par~ que fosoa o additivo d~ nc>o 
envía.do ás com<nissõas de orçamento e fazenda, 
primeiro porque vi que el~~ podia embaraÇJ~.r a 
conclusão de orçamento, qu' nos cumpre votar 
quanto antes; ~egondo porq-ae . o ,g?verno 
·tomou o solemne compromtoso de tnststlr pela 
"VO\açiW do projecto espeeial, em que o additivo 
tem de ser convertid~. 

o S~L c.~NDll>O DE ÚLIVlillRA:- Perca. ll es-
perança. · 

O SR. AL)fEID.!. 0Lr YEffiA : - Aberta, Sr. 
presidente. esta diocussão, solicit9i a. honra. de 
fallar, e considero urna feliciiode ter obtido a 
palavra, pot·queella me proporcion .. occasiãode 

·justificar o gu~ ftz, e dizer o que antes quizera 
ter feito, e porque, embo:a pouco tempo nos 
reate, embor._ o orçamento tenha de passar áo 
pressas, de modo que quasi naJa se póde fa.zer, 
julgo da maior conveniencia dirigir ~o go..-ernCI 
um appello, qlle provoque ost11dos para a pra
xim:l sessã.o. · 

Deixo de hdo a questão do protaecionismo. 
em que fui vencido, mas não convencid '• para 
discutil-a. como ent,ndo na. i• occosião, que 
par"' isto se !lle offheç1, 

Dimtnu1r o im:Jostc do éXportação, e aggrs.var 
prudentemente as taxas dos gener0s estrangei~ 
ros, que encon~ram similat·es no paiz, é consa 
que devemos real i2ar, ainda por meio de tarifas 
especiaes, conformo as condições dos pro
vincias .... 

O Sa, SoAli'ES :-Apoiado. 

Ú ~lL ;\LMEfn.l ~l.H'F.!R.l :-, •• mEdida <J.UO 
a oc1ancla econom1c~ .. prescreve, e o patM.o
tismo recbma.; que não depende tantb quanto 
as diz da reforma tributaria, e não póde ser an
nuUada pelas assembléns provioeiaes 1 si o go
verno :fizer disso &<pecia]· recommend•ção aos 
seus d~Jegados nas provincias, mesmo porque. 
Sr .. preside!lte, digamos a verdade eom fra.n
q ae<n, as provinoias andAm :i írent~ do podet 
central. Si elbs ainda não dimin uiram o fatal 
irnpost.o de exportação, é porque julgam indi&
pensavel ao ·roe•mo tempo a.ugment:..r o Estado 
as tax&"'3 dos generos estrangeiros, qu~ vem 
competir oom os nosB()I;. 

Eleyem-se as taxas do• g-GnerCI8 de impor
taçãCI, e não serelllOS nós, não ser!i. o governo, 
não ser!\ o parlamento qnem alimentara o mal 
da irnportaç.ilo de genero•. que podemo• pro
duzir, e etl'eclivam 'nte produz1mos, como arroz, 
feijão, milho, sal,_ batatas, banhas, chocolare, 
cebol~s, .. Utos, madeiras, velas e muitos ou,
tros. ~. 

O Sa. C.A.Rl<EIRO D.\ Roce A. : - IM ui to• arte
facto~ mesmo. 
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O Sn. ALM~!DA Ou vErR.t:- ••• muitos arte
factos mesmo, diz bem o meu nóbre collega, 
,1ue estão vindo do estrang-~iro, e <J_UO nós só 
importamos, porque a. tarefa connd~ o_s pro
<1 tldOrf!s a manda] -Os pJ:ra o BJ•a z :L. 

O SR. So\REo:-Apoiado. 

O Sa. ADr:tiD.~ ÜL!VE!RA :-Reduzo.--se '' taxa 
do imposto de e:<portaçã(l, e uno $el'emos nós 
yy.em obrigar~ o p1·o.Juc to r nacional a. vender 
~eua generos por menos do que elles valem, 
ou cooserval-os por brgo t~ntpo om depos to, 
:ttó que diminúo. i\ massa. dos simiL.wes e:;~ran
geiros, qoc concorrea1 com elles aqu:i e na 
~~uropJ. 

Demais., St. p~id<inte., ó in.conte-stavol, 
tora de todn a duvida qu-,, fazendo o rrod octor 
nacional concorrer para as despezas dv Estado 
~om m~nos do qu 3 este lhe tira, em propoo•ção 
monar ~ug .o es~ran~ iro, alé!u do gcnCl·.~Jjsar
se maia O ünus do imp~st?, daremo• a ~roduc
ção nncional meios ~e r~sp:l-,tr (apoiados), e 
pouco a pouco o.;cender li vant:lj.>so. posição, 
que a cstrangcirn \etn conqtust~do. (Apoia
dos ; rnuito ~e,;.l. ) 

l'llto no"'o, pnrem, dei:rar dê ~~lhr da re
fvt•mo do pa~rão moMhrio e da. rcducção do 
juro do divida publica, porq:~e a oste respcilo 
t.."l.lvez alguma. cous.l ainda s.~ pos;a tentar. 

Sr. J>rosidente, d~ hituo que Jh do relato
do do nobre ex-winist!"O da faz·•nla, co:nbina.
do com a~ propo:;ta.s, que fo~.am p:-~sen~'()S ·á o-a

. Int\ro.~ colhi algumas verda.d. r,;e, {\.l li.z 1Ls quaes 
não é só el'id3IJLI) que. nenhll.ma 1•erJncção de 
imtlo.•tos er.\ possivd, é fóra de duvida quJ a 
não qu~rct·mos o passos largos caminhar para. 
urna. ban-carata. s-er-Jl, é indispensave~ cuída.r 
Uesde jc.t, e muito se1·iamente: do nosso estado 
financcirJ. 

0 SR. ·So.l_RES:- Apoiado . 

0 Srt. ALMEIDA 0UVErl\,>:- E' a ~riu1~ira 
dclsot; verdades que, não Gqsl~ntc todos o_, e•
fol·ços, .:l.]} :lZ:!ll' d."! t ;das s.s e.~onomias , pc:lr yez.os 
prcjudícines, qne temos feito, ainda niio BG 
l'O~liz ,u o Wa f"llado e desejado eqUllib:·io da 
receit~ com n. rl.espeza, isto é, por estes ou 
~'luen,s nloti1·os conlinua!ll os exercícios n. 
encerraMo ~om de fie its, :. transrr.ittir una aos 
outns alcances maia ou menos considaravei•, 
de tal forma quo ~ honrJda cJnnnissõo de ocço
monto n[o poudo evitar o dGs~gr -davol •'ffeito 
'~~ propor u:11a des:>~~a de noai; 1,20J ou 
1,300:000$ do que n. reeeik~. o:ça.da JlRra o 
exercicio de 1882-1883. 

E' a. 2• dessas .vecdades, Sr. presidente. quo 
para J·eszntar bilhete• de. th sou,·o emittidos 
até 31 de Março ultimo, no valor de 29.000:000$. 
e solver d spa~as especiatls as.~cnd 'ntas · a 
28.0JO:OOO$, qa~ a governo estovn. autoriudo a 
fazer com c reditos por elle adbdog á. e;pe1·a 
dt onelh,r oppoctunidade, na corrente on no 
seguinte C\:'"rcicio ísruos de e!nitti=' s.policcs no 
vi\.lor de 60. OOO:OOOS I{) O. 

. o SR. S0,\1\Es:-· Hn o recurso do empre•
llmo e:tter .o. o. 

o s~. AL)(~ID_, · ÜLIVE!R.\:- Voto cont~a 
i.eso. 

Sr. pre•idente, si enr.a~armos por on tro ladC> 
o na.so e•tado financ•iro, ach.1ramos o se~ 
gainte: . 

Anda o to tal da.• dhcrsas parcellas qu.e com~ 
põem a divida publica, não incluída. ~ 10asso. do 
papel-moeda (i88,0.,{):000$) ~or 819,000:000$. 
E o serviço d:~. amortíução, Juros a mais dea~ 
pezas coru clla feita.s, por 37.500:000$, isto é, 
q uaoi um terço da. renda publiea. _ 

Só a titulo de d •posttoa que o E~tado nao 
póde nem deve recebe~, mas tem rece
bido e contlnlla. ·a L'ecôiJer, dev~ ells cerca de 
50.000:00iJ$000. . 

Ln.lo a rJceit~ au:rm. :ntad~ no ultimo dece
nio. termo médio, annual em ~elação ao ante~ 
ritJr, uão in:.:luiJos os depositos, _na ra.zi:to de 
57 °/ •• e a. despeza ainda ex.claidos os depositas 
e a f tal secca do norte, na razão de 75 °]c, 
abatido o qu3 .e te!ll <c::nortiz:tdo, cresceu a di
vida. publica. na 1ue1Je period~2J8.000:UOO$ ;()0. 

Este estado, s~nhores, não ~ preciso que o 
diga, é a•sustado:; desaniwtrâ os espiJ·itos 
máis ousados, a.quelles rneswos que, co:no eu, 
mais fé têm no futuro, sí po;• uJua -vez não nos 
ap"rtarmos do c'pediente, com qne ordinaria
mente procura..no• solv"r as diffic~!àades finnu
.eeiras, que nos tra<em successivos dvflts
pa.pelmoeda, apolices e novos i:.upostos- si por 
meio de um ph.n 1 economico-finnnc~lro, enet
gico, prompto e.be.m combinado, não tom~ I."' mo; 
providencias qu J aos iaç~wr0troceJe: do des~ 
calabro geraL vara. que co:"r~mos. 

Não 6 só p3.ra. t~mer o p1ano inc1inado1 e:u 
que nos colloca a divida publict, enorrua e sem
pre cre>cente em desproporção com " re
ceita. 

Vai alé ·n dJs mais e"<tgerados calcules o dire
cto o hdirecto prejuizo que no> causa o papel
mo~da i.o.eonvertivel, e a somma (408.000:000$) 
atir •da ao sorvedouro d~s 11polices. 

O papel·•r:o,d '• pocque n;;:o ohstante a lei 
de i846, 'lue elevou o preço do ouro amoedado, 
não obs~nt~ as omissões do pr~ta e ourG, que 
temos f ito do conformidude com as leis d~ 28 
de Julho de 1849 e 26 de Setembt;o de 18p7, no 
valor de Gl. ()00,000,;';, torno u-se o u.nico Jucio 
circulante do lmperio". 

E ·s apolices. porque reprasJntam e tpitaes 
mortos, que deviam ter sido rapt•oducti,·au•ente 
a.p;,Hca.doa d la.Yotua., ao eomm-~rcio, ã. industd:l. 
e ás artes. 

O papel-moJda, tligo ainda, porque doTido :í.• 
quell1·as que solfre, 'l'l•ndo troc>ao por mo' da 
cst.r"n~uir;t, aos prcjuizos qu~ -por i~l)O d.i o.ra 
ao cr~áor, ora ao devedor t n.lém de ser caus:1. d& 
deficíts, alem de afugc11tar todo o metal que 
eunb.amo •, além M f char o paiz ao 1 metaes dos 
ou~ros povoa, fa:r.: com qu~ compL'j)mos mais caro 
aquillo qne ~o· v.,.m d•J estrangeiro. 

E as apohces po.'q_ue, quando o Estado com 
toda a se;rur-anç l e ponlualidad·~ paga j\l.ro 
mabr que os b~nc0s c quah1uor cmpre1.a ou to
mRdor pattieular (inte>·Ntpçao do Sr. Soo;·-s), 
ning-uem quer se as capitaes em oulr.) emprego, 
até poroiU3 ss ~110lices só uo f<l~o do commer:io 
podem •~r P"nhor d •S, e n~o pagam senão um 
pequeno iDl posLo de transmissão de propt•iedade. 

Qua's são os meios, permitta a camar3 que 
enf•lle em termos melicvs, pois tratG de u,r.a 
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enfermidade social.-quaes são os meios thera- Vejo, senhores. que não temos recursJs para. 
penticos e pr~phylaticos que devemos :1pplica.r r2~gata.r as apolices dos possuidore• que nlo 
á cura e p1•evençil.o de repetição deate m!ll do qu•zere;u annntr a conversão. :trlas nada im.Pe.de 
nosso organismo 1 qu~ sa tente a medida, ou ao menos se diapo-

Eu nii<> :&!lo a~ severa economia e solicitude, ·uham as cousu para qne ellas dentro de algnn• 
que deve haver por parte do governo para cin- annos venha a ser gra.doalmente realisada. 
gir a .<lespcz' á receita, e torn~r impossiveis os o Sn.. BAnA:o DJ.. Lt!OPOL '"":-A ·. d 
deficots que tt•anstornam toda$ os c:tlculoe, e 0 P01

" o. 
foustr~m tod,. ._,previsões do legislador. O SR •. AUlErDA. OuveJM:-Tem o governo• 

.Di~so dà-m~ t~nquiliza.dora se~urança o pa- como Ja d•sse de e~~~~~r 60.000.000$ em ap~
trwbsmo ~ cnter10 do nobre presidente do con- i hcea para solver a. dtVlda JlecLuauLe. 
selho e seu; diguos c 1mp<nheiros. cuja aspira· J . P~rque não mandará o parhmento que essas 
ção, eu lhe; fuço justi~a, assumindo a re;ponsa- apolu:!e ' seJam de 4 "/o? Poque não mandará 
belidade de .'J'OI•ermr o paÍ2 nos tristes dias que ell~ que não se cmitta.m maio apolices de jat·o 
passamos, por certo não se limita a reduzir des- mamr que esse ? 
lH~zas e equiliba.r orçamentos. Estg. pt•Jvid3ncial ilObr.:~udo ril +fos.ee seguida 

Não f•llo ainda dos depositas <le variada. es- da que l~mbroi, qua~to ao dinhei;·o dos orphãoo 
pecie, que te:n recebido e continua receber o e das ca1xas econonucas, não e ria sem alcance 
Estado, convertido em tutor e caixa de parti· I para qualquer tento.tiva de conversão qnc qui-
culu.rcs porque o nobre presidente do conselho, 2 essamo.s ftl-ZI}r. . 
CO!Uprehcad;mdo a nccosú~a~o do aliviar o 1 Como c~rn ess•.ruod1da teri,mos "J?Olic~s de 
thesouro desses o nus, ha de ped1r ao pariam e o to ::!, 4 1l2, u e G •; ., semlo iP'ande a cu· c ulaça:o 
meios p&ra faz~l-o. das apol~ces de 4 °/o, a oxistencia deste padrão, 
. Pôd8. ~ camara m'lndar converter em apo- ora. }1m1t...'ldo o. cento o pou?o3. co~tosl t3:lvez 

1ICGs o dtnh,~iN dos ol'phãos, restituir na mesma facthta.sse ao Estado, por l»f!H~S 1nd1rectos~ pro-
e.speclc o qae se d~v& ás caix-ts ect>nomii:::.s e mover a C:)rverslo da:; de 6 pat•a 5, e quando~ 
monte~ d.~ · soccorr.l, limitar a 20 anuo> a pres- houvesse alcançado este result:tdc, omprehendot 
cripçi!o dos dinb.eiros das hGr~nç~s jacent1S e ~ me•m~ opcraç~o para fazor as de 5 descerem 
·dentro do mesmo prazo autorL7.tlr a su.cecesão a 4 f}2 ou a 4 °lo. 
provisoria do E,tadoquanto ao!i bens. de ausen- . S;. presidente, póde ser que ett esteja il.
tes se.o h<;rdeiros que a requeiram no tempo ludrdo, que labore mesmo em erro crasso. De
propr.io. . vendo, entretanto, dlzer á. camara ·como, embo;a. 

E-mba.rga-~e a idCa de· converter em a.po- oh~n. d!?. tra.bn.lho lento, ~ c".01u;a parn. mim é 
!ices o dinheiro dos o~phãos com a consid"waçiW endente, eu não.hesito ant~ a responsabilidade, 
de 9ue ellas não se vendem ao par. Ma• quem quo~lque: que ~eJa, qne dnht me venb". 
aa~1m fa.lla. não refhct~ que oa orphã:os, depois Eu trtbutar1a ": renda d:t> apolices de ti ' I• 
de J.?aiores

9 
poderão vender c?m agio. a.s su&!l e a.u~~entaria. o lmPOfito d'3: tr:;\nsmiãsão quo 

apoltces, nem que estas de se1s ém se1s me.ze.s ellaSJa pagnm. 
vencem juros, que pódem ser capit11isll.dO' ou Eu mandaria "pplicar o prohcto desses im-
a.pplicados ás despezas dos menoreo. postos á o resgate de ~ poliees do mesmo pad1•ilo, 

_4• I"es~itniç§.e do que s.~ deve ãs caixas et..:o- e.por.uma. \'ez s.ca.bar1a oom o odios.issiuto pri
nomicas faz-se uma. objeção maio apparente do Vll&g-).0 a que rue tenho referido. 
que real. Teme-se por esse modo augrP.Cntar Dado este passo, como n.s apolices de 6 •1, se 
o numero d,,a apolicea; mâs ninguem teme as tornaria~ n;enas ~esejada.s, nh:<ruem nos ' diz 
a:cumulações, que todos o• a:anos se flUem, que ser!" unposstvel ao gov_erno otrerecer a 
nmgnom olha para. as funestas conss9nencias conversoo par~ 5 °/• aos pOS>uldOTes que a qui
que esses emprestimos estão produzindo contro. zess ~m, por prefer1r renda liquida á renda tri
a.lavoul'a, o eommel'cio e a industria, que ca- butada •. 
r.cem d~ capita•a e não podem resiotir á con- ReduZido o. numero das apolices de 6 •j., o 
cnrrencia. do Estado, ninguem con•idcra quo, qn~ ~·!11 do.n~a succederia, pnr :na ellas. não 
C<Irtando por uma vez essa fonte de debito. resiStiriam ao tmpoo.to,. ao resga.te e á converalo 
d.ai:tarà. o Estado nas mãos dos depositantes ~aeultatiya, .repeterm a op~ração. quanto ·aa dot 
d~rem os seus dinheiros o destiuo que.quize- ·o '/o afim de descerem a 4 1}2 ou a 4 •f•· 
rem. E' escusado di~ e~ que conhecitl<!> o plano do 

A pnmeira. cousa, qne cump~e fazor, é re· governo, as apohces de 4 °/0 , Oll do padrão, a 
duzir o excessivo .juro das apolices da divida IJ.Ue elle quizeas) chega!', se tornariam tão pro
pnblie~ a. um padrão menor e unico para. todas, curadas que talvez lhe fosse facil contrahir um 
4'/• no maximo, e tirar-lhes o odioso privilegio emprestirno para acabar a conversão ou me&mo 
qu" ae •nbtnhe & acção de terceiros. achar quetn quizesse logo fazel-a. ' 

E' mai• que uma immoralidad&, é uma. revol- Repugna a camal'a., por amor da con varsão, 
t&nte uequtcia. para com oa credores do po~~~~ui- votar o tributo que tenho lembr.ldo Y 
dor de opolices, prot•ger o Eot&do com aquelle Nilo t'altari quem dig~ que iiSO ae•·ia um 
privilegi3 a má fê <lo• individno. q11e empre- a.ttont.ado contra. a fortuna particular, rapreaan
gam dinheiro em apolice11 para nKo 110lvar lleUll tada por apoliccs, 011 ao menos que nlo ê j•ato 
compromissoe. diminuir assim ~ renda com que contam aque'" 

E niio ba. raz;(o para. nlto descer o juro a taxa lea que têm aeus eapitaes em apolieoa. 
menor; quando é certo que niO h& banco, em- Par11. refnt11.r este argumento, de~o dizer que 
preza ou mutnario pa.rtienlar, que pague ~ ell.e; é d&;q'l!ell~s que querem juatiç1 parn uma. 
mesma taxa: qne o Estado. , parte e lnJUSttça para outra. 

v. rv.-70 
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Primeira.mente observarei que, ao passo c1ue, I ça-p~gar juro menor-para libertai" o govru•no 
Mire nós, todos os capitaea, até o moral dos dos emoaraços que o cercam, seja na eventua.· 
engenheiros, advogados, med'icos e otttros pro- lid~Mio de. uma gnerra e:.:t~rna. seja na tent,.._ 
ll.ssionaes, pagam imposto pelos lucros q n' pro· .tiva de quaesquer ganeros:JB impulsos, que con. 
duzem, os po&snidores de apolices estão fóra I venha dar ao paiz, a bem do seu ulterior 
da lettra. do art. 179, § 15 da Collslituiç!lo do l dessenvoh-irnento. 
bj>el'Ío, o qual diapõe que nenhum cidad~o Si o ao!o da impooição fere intere•osea 
ee1·i ioeuto de concoúer rara as rletlpezas pu- partieulares, a manutenção do alto premio ven
t!ica~, na p~oporção dos seus haveres. cido pela.• apolices, fere interesses da sociedade 

0 Sa. LO!il\Eli"ÇO DE ALBUQUERQUE (miais- e do E atado • 
t-·o de estrangei;·os): -São c~a~cres doEs- O SR. LoURENÇO DE ALI!t:QUERQUE (1nínistro 
tr.do. de estrangei1·os):-"Nii.o é po~ esse meio que 

O SR. AL>IEIDA 0LIVEIR.l.:-E' umo. renda podemos fazer a conversão: eu pelo menos n~ 
c•;mo· ou ira qualquer. Não ha nada mais sagra- O acho bom. 
<l~ que os vencimentos do funccionalismo pu- . O SR. ALMEID.\ OLrvErnA :-Sinto a di ver
Mico. En~ret~nto elles tem sido, e contint:am gencia do nobre ministro de estrangeiros, ma.s 
o ser tributodos. nem por isso deixo de expoc meu pensamento. 

O SR. PRES!DENTE:-Bu lernlJro ao nobre de· S. E.:<. 6 governo, nilo quer di.ffieuldtldes, e 

1.utado que eotã chco;ada a hor.t a~ interporia- eu não estou apresentando idéas qne se vão 
ç:io~ realizar. .. 

Opinião indh-idual, a carnara a tomará n~ 
O Ra. Aurn!D.!. ÜL!VlliR.I. :-Então Y. Ex. conoileraçiío quo merecer. Si não 01grnda hoje 

r. R<> me deixa_ concluir 1 Si V. Ex. me gnrJnte talvez ama.!lhl; haja qaem a sustent~ melbw 
que na primeir • sessão concluirei o meu dücnr- do que eu. 
so, s~io j5. d• tribuna.. . Mas ia dizendo, s~. presidente, que o alto 

o Sll. PB.EBIDENTl!l: -Isso UÕO e po~sivel. premio vencido pelas a poli Ma fere interesses 
da sociedade e do Estado. Não será. isso uma 
verdade 1 . O Sx: ÁL:I,IElDA Or..rv:to::rftA.: -Mas eu lambem 

t.ão posso interro~pel! o men. disclil'S:O,. sem -es
perança d~ concluil-o om oulra oceasião. O que 
posso fazer é r'sumir o que tenho de dizer. Si 
V. Ex,. quer ... 

0 Sr.. PRESIDENTE:- Tem mais dez lliÍllU-

O SR. ALMEIQA ÜLIVEIR.I.:-Em segundo lo
pr, Sr. presiden~e. é innegavel que, quando 
c aluguel do d!nheiro baixa para os particula-
1'&5, não pode cllc em todo tempo m~nteNe 
o mesmo para o Estado. 

O Estndó quando promulgou a. lei das a\)o· 
ii~es não teve unicamente em vista procurar di
nheiro par& suas neces~idades. Attenden ignal
rr.ente á convenienci~ de fome»tar a. economia 
Farticula.r, otfer~c .. ndo aquelles qne tivessem 
ti:ito reservas, seguro em ·rego rara seus capi
b.es, então sem collocação por f&lta.deempTezas· 
e bo.nco• que os :âz"5s·m render. 

Si já. naquella <ipoca, i827, quando o juro 
devia. ser anis forte, por não es~ar b ·m nrmado 
o cr~dito do Estado~ poade o legislador fi1:e.r 
a~ t>.xas de 4 e 5 ,,. para. duas parte~ doa 
12.000:000$, que mo.ndou emittir em apoliees,' 
actna.lmente não é razQavel nem justo que· 
..mantenha o E$lado as taxas que começou a 
jl3gar, uem que ellas sejam maiores para UJllas 

e menores p>ra outras apolices. 
Temos numerosos bancos, qúe sem a mesma 

aegurança do Estado pagam taxa menor qoe 
adellu;'e·é 'de tcda conveniencia animar-se o 
{13pirito de empraza, entre DÓI! menos vivaz do 
que devera ser por causa. do at~r•ctivo COill 
que a11 apolicea, não obstante as altas cotaçõeii, 
que têm ms praÇlt9, absorvem todos os eapits.es, 
que podiam u feoundal' a indostria. 

A imposição faria. i.ndireetamente o que o Es
tado tem direito a fazr•r directa.mente, o que 
nos ultimos. tempos têm feito a UniãG Ameri
con.., ~Inglaterra, a.llelgiea, a Saio"" c·o. Fran-

O Estado .não póde, nem deve pagar um juro 
9ue não está em rela.ção eom as condições da 
epoca. 

E a sociedade, que contt·ibue para os encar
gos do thesouro e:m proporção maior que os 
felizes possuidores de apolices, nio. póde ser 
por mais tempo condemna.da a trabalhar para 
olferecer seguro emprego a capitaes ociosos, a 
capitaes que aão ~ demóra do se11 progreaso, 
quo, . wlhidos ]>Qr diq11es de invencivel re
preza, em vez de correxem pr.los cana•s, que 
conduzem á lavoura, ao commercio e ás artes, 
foram direito a mão de quem tão facilmente 
os adquiriu, como g>~~~tou •. gu confesso a mi
nha. ignorancia nestas materias, Sr. presia>nte, 
ma aparece-me não ser preci~o mais q11e bom 
senso para ver, e patriotismo para proclamar, 
que ahi, nessa concentração de ru.nd?s peto 
E otado, csló.umD. das c&usas, já. de. cr11e em 
que se deb~te a la.'l'oura. a pedir-nos a.quillo, que 
não lhe poiemos dar, jâ da. im ~osaibilidaàe, 
em q_ue nos o.ch&.mos, de levantar emprezas 
aincla. de e:.:ito certo, sem. garantia de jllrO 
ou fiança por parte do governa. · 

O imposto, senhores,não é só de justiça. In
centivo de menos pa.~a. a compra de apolice•, 
emb-araço àe maia para haver o ~overno m.~os. 
de cobrir deficits, quasi sempre in11vitaveis, no 
que teaho dito vai e prop~io interesse dos oos
suidores. Vergados ~mo estamos p~ra. a. fal
lencia d• meios, et>m que paguemo• o jaro do 
debito publico, salvando os recuroos necóuario• 
a.os outros compromissos, vala mais, cem v~zes 
mais, que o Estado encerre o on1u no limit~ do 
possível, de que in1ista em Í&7.er um sacriflcio 
que acabará por e:.:ha.uril-o de forças. (Apoia-
dos,) . 

Ou\ra fonte de mal qne cumpre 98t&ncar, ou 
_.,elo menos. enfr..qoecer. é o papel-moedll que, 

com .o m~>.ia d.amnoso eft'eito inunda os nossos 
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mercados, á ponto de ser o unico m~io circulante 
no lmperio. Como atacarmos o papel~ moeda de 
modo que sem prejuizo das tran~ac~e• com~ 
merciaes c.onsigamos a. sua r e tirada 0111 o que é 
mais para desej •r, a sua gradual reducçãe ~ E' 
preciso ver o que determinou o pbenomeno, e 
combatel-o 6Jl1 sua ol'igem. 

Nâo fei, Sr. presidente, á falta de emissão me
talica que chegamos a ficar sem nenbum 
metal. Como ja disse a V. Ex. de confor.uidade 
com· as lP.is de i849 e i867 temos ewittido uwa 
somma d~ prata e ouro (tl4 mil contos), auffi
ciente para. que a circulação fosse pelo menos 
mixta. 

Nao foi tatnbem que, quando encarecia o ouro 
em toda. a. parte, quizé.Ss')mos continuat• a. pa
gai-o pelo seu primitivo valor. A lei de i846 
elev~u o preço do ouro amoedado de 1$60G a. 4$, 
de modo que a libra sterJ.ii!,a e todas as outras 
mocdo.s aubirn.m a mais do qUe então \"aliam .. 

0 SR. DUQUE-EstRA.IM. TEt,.:Cilt.<:-Em 1853 
tivemos ci~eulação metalica. 

O SR. AL>IEI"N. Ouv:Em.t: -Is•o não eon tra
ria o que vou dizer. Si o gov~rno <t uer dar-oe 
~o trabalho de um~ ligeir .. investiga.ç'ão, -vení. 
que, ln venJe no mercado fend3s que deixam 
e_:;capar o ouro amoedado, não basta a maior, 2. 

mais larga. emissão de prs.ta e ouro para da.r-n0!5 
o beneficio da circulação metalica. 

Senhores, baldo como sou de conhecimentos 
financeiros, não pos.so nem devo me~ter--me 
entre o.< vident ·s, que disputam a descoberta 
da razão das fendo.s, que, como disse, f~zem 
escoar o ouro amoedado. Releva.r:i., entretanto, a 
camara que, por amor ao dever que estou cum
prindo. ainda eom risc.o de enganar-mel expo
nha o que pe118o a esse rospeito. 

Dizem uus que a importação é maior que a 
exportação, isto é, que não cobrindo eata o valor 
dos generos, que nos vôm do estrangeiro. em
quanto houve ouro amoedado, pagamos a diLfe
t·ença com metal exportado, e depois que se 
foi o ouro, ficamos em falta no estt•angei~o, 
não apuramos a!Lldos que poa~am ser impor
hdos para o Iwperio. 

E' a. differença de titulo e pezo da noss~~o 
moeda, dizem outros, que dando interesse a 
quem a. exporta para ser refundida, faz qne 
nenhum metal circule no Brazil. 

O que nestes conceitos ha de certo, eu voa 
dizer a c amara em poucas palavra~. Ant,s, 
fOrÓm, pr!ciso ••• 

O Sa. Pl\ltSil>ENTJ!::-0 nobre deputado tenha 
paciencia, ha muito deu a hora. ma~cad• para 
a int~rpel1ação. 

O Sa. ALMllllD.l. OttYEIRA:- _-\.'vista da iu
sistencía com que V. Ex. quer que eU: cone 
clua o meu discurso, não posso deixar de 
assentar-me. Peço, porém, a. çamll.l'a que, si fôr 
possivel manter-me a palavra par~ a . pru:tima 
ses<ito, m' eonced~ e.sa. graça, porque obe
decendo á V. E:t,, dd.>.o de produzi.- as conoi
dera~es qua queria r~zer quanto li injllsta 
elovação de impostos sobre escravos e à con
venção, que julgo necessaria. à .-eforma. do 
nosso padrão moneta~io e á e:~:ti.nc~.!o do papel 

moeda, isto é, quanto aos principaes moti-.•os 
que me trou1eram á t~ibuna. 

O SR. TÜQUINIO DE Souz.;.:-E' o mio ve~o 
de se porem as interpellações na ultima hon. 
(<lf uito bem). 

(O oraolw d comprimer.taiio) . 

SEGUNDA PARTE DA Ol.WE::-1 DO DIA 

Interpellação do Sr. Carvalho Rezend0 .. o 
Sr. ministro do ímDerio. 

O S1•. O~rva.lho Be.:i!lende : 
-(lll ovimento d~ attençào.) Começo, Sr. Jli'o
sid.ente, pectindo ao nobre ministro do imperio 
de•culpa por tcl-o arraocndo de suns occupa
ções e preocupações, que no presente não de
vem ser poucaE. 

0 SR. LEÃO Y.ELLOSO (ministl'O <lo ·imp:;·io): 
Esia e tambem uma occupaçao. 

o SR. c.~RYALHO REZENDE !-0 assumplo ~a 
minha in\erpelür.ção era m~i• p :·oprio para s0r 
tratalo incL!ont.emeut.' em rrlgllm debate pil
lit.ioa e ou pretenlia fazel-o no de respostn. :l 
falla. do ~hrono ; mas o nobre ministro 1m de 
r-acorJar-se de q 'l.e essa di.scU:'i-São co~reu aq-=.i 
summarissim~mente~ to:mdc sido ên~err.'l.d:t 
quan •o a.peMs haviam so J>ronunci~do t.·"s 
membros da opposição. 

Accresce que o nobre mi)listl'o do impe.-io 
a.t<i certo ponto é o culpado pelo tt·~balho 'l"e 
lhedou. . 

Desde que agitou-se no puiz a canvenie:1ci~ 
de substituir-se O rezimen eloitoral indirec!O 
pelo di~eeto, tevo a prOil3g't\nda om S. Ex. ""' 
do5 n;::1.is denodados campeões, não s6 na ~i'l
bum> como na imprensa. 

Posteri01·mente, qMndo appareceu no. parL'.
mento o projacto de reforma, contin. uou S. E:<. 
a pôr ao ser\·i\'.c. do~.s.• cR.asa.. t.odos og .r~cursL1S 
de sua intelligencia e activida.de, niio desca::
çando ernqu:>nto uão a viu convertida em lei. 
Mais aind:l: tratando-ao da oxecução dessc> lei, 
o nobre ministro do imperio nilo hesitou em 
11.ceitar n presidenci" de um~ 'tJl'ovincia cp~ 
acabava de ser flag~llach pelo~ rigores d:. ~~c:~ 
o onde por consegumtu a ·•dmini•I.J:açP.o ni:o 
podh deuar do ser espinhos~. 

O que, porém, IÍ YeTJade, ó que S. Ex. ho~
ve-se naquella provincia com tal imparci(l.lid~~e 
e isenção durante o pleito ehitoral (mHitcs 
apoiados) que mereceu justos applaue's ,;~ 
gregos e troyanos. (Apoiados.) . 

Si o Cearà.nlío mando1uo parlamento m>t:çc 
numero de consen-ndores, o nobro ministl'O do 
imperio em nada concorreu pa1'n semelhar. :c 
resultado. 

V El-se, pois, que S. E~. deve ser tão inte,·es
sado cómo os que mais interessados forem e~ 
,1ne a I oi de 9 de Janeí.ro •ej& fielmente e"ecu
datt, produzindo os fructos beneficos que dell3 
de,•em provir mediante modificações que a 
experiencia jé. demonstrou serem indispen-_ 
saveis e entre el.l.as a suppressão de 2• escr"-
tiuio e alarg:J.mentD· dos districtos eleitoraea.. 
(Apoiados e apattes ,) 

Não e esta a occasião propria para iiquidar 
:>. • questKo se a eleil'ílo direc\a é idéa. do pe..r-
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tid<diberale bem assim se foi rea.lisada. con- Em i874, senlo nesta. r.asa. eonvida.do a a.pre. 
forme os principies desse partido. Apenas de sentar o programm& ds. dissidencia, o sm illus
pa~g= farei uma observação. tre cflefe, o Sr. conselb.eiro -p,.ulino de Souza 
Qu~~w á idea em si, estudan.io as origens do fel--<> em. .poncas pahvra~ : d~Yiam ser conside

governo representativo na Inglaterra, diz rados eleitores-todos os elegiveis, contanto que 
Guizot o segui o te : . soubessem ler e escrever. E:sta opinião era 
~A eleiç•odirecta foi nJ eyste1na eleitoral tambem a do Sr. consalheiro Ma.rtinho Campos, 

brita.nico & cons~qaencia natural da idéa. que como se vê de 11m aparte seu nesae discurso; 
ae formaYa entãll dos direitos politicos. Não só era tambem a opinião rio Sr. consP.lheiro Nabn
eaaes direitos não e•·a.m concedidos :i. todos,como co de Araujo, de saudosa memo:·ia. (apo ~dos); 
não tinha:nsido distribuídos syethematicawente era tambem a opinião de muitos outros distinc
e segundo uma intenção gerai. E1·am reconbe- tos liheraes. 
ddos onde se cnc.on lrava de fado a capa.cida e O nobre ministro do imperio, .como eu, ha.-
de exercei-os.» via de ter tido muitas o~cusiões de tomar parte 

E m~is ab•Íxo acrescenta : em tral:lalhos de qualificação e sabe, portanto, 
«A eleição directa. é, pois, a idêa. ·simples, o que n.~ reg-ime.u antigo o que inte~·ess~.~oya. aos 

svstema eleitOI·al primitivo e natural do go- partidos era o maior numero passivo! de votan
• · d · tes; desde que na parochia havia· o numero 

vcrno roprcsent~tn·o,,tunn o esse goYerno e por $uflicicnte de cid~Jãos aptos pal"a. o eleitorado, 
sua vez o producto espontaneo de seu verda-
deiro principio. isto é, quando nelle os direi- n.i.ugu.em ptocurava diminuir a. renda doa ad· 
tos poli ticos derivam da capacidade. ~ v:-rsarios mesmo porque isso em nada influi~ 

Aqui estão que ó a ehição directa. como para O ganho de ~usa. 
idéa simp]e3 do gJverno represent"ltivo, quando Ora, se vingasse esse programrna qual seria 
ne•te 08 dh·eitoe politieos n.'.sccm da. fonte le- a consequencia? A refurma viria por assim 
gitima. Desviada dessa fonte, \ 0 nobre minis- dizer tomar-nos de sorpress. , tot•nar-se-hiam 
tro do im::erio 0 sabe melhor do que eu) a elei- impo•si-veis os abusos no alistameuto, e terh
ção direct ' póde ser,•ir de bandeira a todo• os mos um cm·po eleitoral muito mais numeroso 
p~U-tídos, dB•de 0 aristoeratico até 0 dem•go- do que l'elo regimen l!.ctual sem lbe fa.l tarcm 
gíet>, póde ü• desde uma classe previlegiada eomtado ~• neccsoa•·ias con lições de capacidn
a.te o suffragio nniversal; depende -tudo d~ e independencia. 
m.ainr ou mBnor ex!ensiio do voto, rl~ m9ior ou Nil:o teve, pois, razão o Sr. conselheiro Fran
menor amplitude na concessio dos direito~ cisco Sodré quando_ disse em aparte que o 
politic ·.s, ( Apoiados. ) parti h coneer~a~or apertaria muito mais a 
Quant~ ao modo rorque foi entre nósl·ea!iza- eraveira do que o partido liberal. 

da a reforma, podo ella. ser tlldo menos liberal, Procedi. a um estudo não aó no município da 
a não ser que se de este nome á uma lei que minha residenoia, como nos outros compoe m 
"rrancoa o direito do vota 9, quaei 9:'i0 dlqnelles o 6<> distr.icto de :Mina!i que tenho a honra de 
que bem ou mal 0 €:serc:ia.m

4 
representar nesta c.asa. 

Expouho o facto. não o censuro; pelo eon- O SR; Fa>\o'<"Ctsco SoDRÉ :-E] muito dignl1.-
trario acho a lei exceUente nesta parte. E J mente. (A.poíados.) 
quer o nobre mini~Lr~ do imperio •aber por'l.ue o Sa. CARYALHO REZENDE:_ 0 resultado 
ad acho cxcellente: E. por q~~ estou conveucr~o foi 0 83guinte: pelo systema do Sr. canse-
e que o me~ ptoprlo p~rtldO não. ap~rto.rta lheiro Paulino de Souza o meu disLricto teria 
1~\o a c:av~l!a como apcrtoll o parttdo l~beral; mais dois terços de eleitores do que tem actaal
na~ ~eotrmg-m~ em tão lar!!"" escala os direitO$ mente; e notem os nobre• deputados que a 
politicos como fB~ e_sse par~do · . provinci~ de _Minas ers uma daq uellas em 

Maa o nobre ~tnrstro do unpomo sabe qne &u que havta. mMs cscrupulo nns r ualificações. 
nada tanno de hb3ral ; •?u conaerndor da. ve- (A oiatlog da deputaçúo min."ira::) 
111:>. guarda, pertenço a escola do progresso ~aja, porém, como fór 0 qne é fôra de dttvina 
lento e re~ectido perte~:~ço_ 8. esc~~ daq_uelles é que começou sob o-~ melhores auspícios a 
que entond~m qne o» di_re1to~ pohtieo.. _J<>gam execução a lei de 9 de Janeiro de !881. 
com os maBlmporlant~ mte resses d~ soCieda.de, . . . . 
e por consequencia só de7em ser concediio aos ~ E poss1vel q u~ houvesse nm ~"; outro .deSVIO 
que·olferecerem as necess-.rías garantias de ca- ~~ parte des~e ou d1quelle mmt•tro, e pos
pacidade e da inàopcndencia. (Apoiados da s1vel que cor;·e~se mundo uma on. on~a. _carta. 
~pllsição co,.ser~adora.) reco!'lmenda.ndo es t~ ou aq ueUe a.mLgo, e mesmo 

. _ . posuvel que se abr1sse uma. ou outra excepção o SR. F.B.A.NCISC? SoD~ :-P~rtant<? o p_artido em !e !ação a esta ou aquella provincia: o qne, 
de Y. Ex. aperllma mu1t0 mals a crave1r3. porem, nliD se poderá conte•tar é que o go-

-0 SR. CA.BV~!lo REzEN.Olt :-D .. qni a pon- verno ~ardoa a i111p~rcialidode e manleve a 
. ~o ·rapondere:t ao- aparte do nobre deputado. ne~trahdade que ~ Vl&ta. dos nos.sos costumes 

O que ·não a.p:provo .nem ~osso approvat .; eletlot&cs era posSlvel guardar e :umnter. 
quo. ·o l"'ortjdo .liberal cll~se .á esse rs5u.ltado O SR.. ,J. P:>:N-mo:-Como nunca manteve ne-
apsr~.:lo um. zelo phltria&ico pelo• intitu- nhum go~eroo do pa.iz. 
fadQs direitos'do pOllo. · · · · 

• · ·O -Slt. C.m.vJ..LHo RezENDE:-Sl -o gavel'll(} 
O partí~o conserv!' lor neste ponto, ~mo ·em. andou 'b·em. durante o pleno --oleitoral, melho~ 

tudo o lDSJB,<er& .. dee~da!"<:n.~ franoo,_ nao }lro~ 111nd&Tam 'eanda -os s&U$ delegados nas provin-
ettrava atalhos, •~> di:rc1to·ao-fim. ciu.·(ApoiadQs). 
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Aeompannei com o interesse que me cum
pria a verificação de poderes nesta ca$a, o não 
"Vi formuLd• uma só.quei:u. fundada em: rela
ção a qua.lq uer do• presidentes de provinda de 
então. 

O Sa. ALv:&s Dl<! AaAUJo:-E' dign.1 doca
racter de S. Ex. esta declar~ão. 

O Sa. C.utVALIIO REZE~ 'DE:- Por sua parte 
o corpo eleitor •l eollocoll-SG o .. 1 altura quo lhe 
compet.ia (apoiados); mostrou que o Brazil não 
é esse pai7. estra~ado, como :;;e diz, provando á 
evidencia qae elle merece e ha de re&!isa.r o 
brilhante futuro que lhe esti reaervado.(Apoia
dos). 

E seja-me aqui permittida uma roferenoia 
que deve lisonjear o amor proprio de todo o 1\lí· 
neiro : em 20 districtos contmdo na h menos 
da 440 collegios elútoroes, nem pero.nte estes, 
nem perante as juntas apuradoras, nem perante 
esta camara alle~ou-sB um só caso de frande 
dnrante todo o pleito. (Apoiados dadeputaçüo 
'flÚ}teira.) 

Foi por ter o eleitoralo comprehendido tão 
b~m sua ~levada missão que a nacã~ despertou 
do indiflarentismo em que vivia rala ti varn ente 
á direcção dos na!l'ocioa pablicos ; foi por isso 
que vimos o int ·resse com que acompa.nh&..ram 
o ultimo pleito eleitonl não só a. i mprensa. de 
todos o s matizes, como as diversas classes so
eiaes, aindt aq uellu.s que até onlão pareci~m 
mai3 alheias ã. politica.. (Apoiados.) 

Houve um momento em que chegou-se a. acre
ditar na regeneração ·do governo· representativo 
deste pa.ir.. (Muito Õ81n.) 

Abriu-se o parla.mmto. Não preciso recordar 
o espect~culo imponente_que esta ca.sa. apre
sentou ]Jot' perto de um mez. Era para vcjr e 
admirar o e•crupulo corn q ue as commiosões de 
inq uarito procuravam estudar os facto• à luz 
dos documentos ; era para vêr e admirar o es
crapulo com que as commissões procuravam 
firmar a verdadeira intelligencia dt lei; era 
para vêr e admirar o modo porque a. camara. 
votava os pareceres, sem attender si as conelu
sões favoreciam a um adve~s·•rio, •i prejudi
cavam a um amigo político. (Apoiados.) 

Esta éatado do aousas, poróm, ni'lo podill. dn
rar muito. 

Apenas organizou-se o gabinete de ~1 de 
Janeiro, tornou-se letra morta a lei que até 
enlão era a garantia de todoo. 

0 SR. J. PENIDO :-Não apoiado. 
O Slt. C.utv.u.aó Rez~E:- Converteu~~• 

em fabrica de depurações a camam que até 
então era sanetuario da justiça •. (Apoiados 
da opposi~é!o conser~odora. Contestações da 
m-aioria') 

Quem o disse em pleno senado foi o vene
rando s ... conselheiro Sar<liva, dist.incto chefe 
do pa.rtiJo liberal, e.quelle que, m~is .de que 
outro qnalquer, ·tinha interesse .em ver perfei
ta.mente ~umpri.ia a lei de 9 de Janeiro. 

As palavraa .por S. Ex. ptof1!ridaa hão de .per
durs.r ·Ct>mo estigma á ·uma situação que tan.tos 
mAles: tem causado ao pa.iz. (.d.poiaàos. Con-: 
te.tt~ões dm maim•ia.) 

· Debalde a opposição consel'V'adora reclamava 
justiça ; de b!Polde a opposição conserl'll.dora mos-

trava á sa.ciedade que a illustre m~ioria. servia-se 
de pezos falsos . 

A rGsposta era o des~piedado t><.e 'tJictis: era. 
a. força suppla.ntando o direito ! 

Não sei, porem, Sr. presidente, qual naquella 
oocaeii!o era mais para. 'lastimar se a sorte dos 
vencidO!!I, ei a sorte dos v~ncedores. Os venci
doa perdiam alrruns companheiros, que por aua 
intelligencie, illustração e dedicação ás idéa! 
do partido, deviam fazer, como estão fazendo, 
g_rande f.,ltll. nesta bancada ; o• _veiice~ores per
dram mars alguma couza; perd•am o pr3stigio 
que haviam adquirido até com sacrificio de sell!> 
mais caros amigos; perdiam por um infundado 
receiu d~ escapar-lhes o poder, n~o direi ajua
tific.ativa., rnaa a unica.. o.ttGnua.ntB á uma este
rilidade sem exemplo no paiz ; pe•diam final
:ment~ o ditei to de eúg:ir o cuwpri.ueuto d:l. re
forrna, que a nação co m.êçara a executar com 
sinc.erida.de e que entret$-nto vinh:l. sct• calcada 
aos pés no recinto olos legisl~do~es. (Apoiaclos 
ela opposiç<iO conser11adora. ) 

0 SR. BJ:Z&l\RA.DE MENEZES:- V. Ex. fali~ 
segundo sua opinião. Protesto para que a 
proposição não p~sse em julgado. 

O SR. CARv,,LHo REzE"nE:- Fallo segundo 
a opinião do paiz. 

Disse o msu dist.i ncto amigo, o Sr. D:r. 
Fe.-reir& Vianna, que a illustra m"iot•ia des
cobrira a chave do cofre e que, portanto, 
eL·a nece~sado inveatar:-se ouLJ'ó; S. Ex. foi 
exe•••ivamente llenevolo; a verdade é que o 
cofre foi claramente arrombado c no estado em. 
que se acha não sei se será possível concert!il-o. 
(Riso. ) 

Senão, vejamos. 
Sabe a c~mara que todas as nossas lei• elei

tora1a procuraram limitar o arbitrio das cor
pora~ões ·apuradoras na concessiio dl diploma-s. 
Apezar das cautella•, ~ pezar da• providencias 
to~das, eram fJ·eq11entes os abusos e lio fre
quentes que a lei de 9 de Janeiro entsnde11 
dever cortar o ma.! pela raiz, r•stabelecend~ a 
dispoeiçOCo do art. 18, periodo 4•, rlisposiçA'o 
que íoi reprodn1.id~ no art. 17i do regula
mento. 

Levantando-se duvidas sobre a intelligencia 
desses artigos, o /lOVerno, depois de ouvir as 
secções reunidas dos neg ocias do imperi.o e da 
justiça. do coneelh.o de estado. expediu o d~ereto 
n .• 8.308 d~ 17 de Novembro de i88i, em que 
ficou perfeitamente eotabelecido que as juntas 
·a.p_u.rador-ae deviam limitar-sé a aom.ma:r os votos 
mencionados nas differeates anthentica.s. com
petindo-lhes sómente na hypothese da lh.es 
serell:l presentes m·ais de uma authentica da 
mesma eleição proceder nos termos do final.do 
citado art. i77 do regubmento, somma.ndo o~ 
votos Jo. autbentica da eleição feita peraute a 
mes• organizada.na fórma da lei, com exclnsio 
dos outros. 

Mas ou fosse porque esse decre.to niio che
gae'e á tempo á .divenos cponios.do .imperio,.ou 
fosse porque algll!Das juntas.aplll'adoras,enten.
deasem faltar ao governo . eomp&teneia .no .ea110, 
o.que s.e-aeto é que :il.est.e. casa .a.ppareceram 
diversas eleições em que sob .pretexh de itTe
gula.ridades ou nullidaô.es deixaram de ser eon-
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tadoa a ce.ndide.los o• votos que o deviam •e r n~ 
fórmá da lei; b·azendo dip!Oillll.!l c.allllida tos que 
nio tinham tido maioria absoluta. 

Veriea.do o f"'t.o abusivo po,. parte dasju.ntas 
apurador\lf! ; veri6.ead • qn3 o proces.o eleitoral 
estava complêto e acabado, a camara. procedeu 
como. devia llroc~d r, isto é, con~u os votos 

· qlle ttnba.m sJdo deaprendos pelas JUntas apu
radorns, eonSidei'OQ diploiUdo$ aquelles que na 
r"alidade tinham tido maiom abwluta, e em 
oonsoquenci~ entrou em exame da materia, 
concluin.io pelo re~onhecimento ou n~o reco
nhecimento conforme as circnmstancills oceor
rida~. 

· O qne fez o. iUliStre lllllioria ' Annullon (não 
direi t·asgou para llio provoe~ tempestades) 
nada. menoa de cinco diplomas de COnSJrvadores- . 
dando, aliás, entrada a Iiberae • que tinham a 
aua eleição inteirament@ -viciada, como aqui 
ficou. perfeitamente demonstrado. 

• O Sa. BEZIIRRB..~ DE M:i:NEZEs:-Não:o.poíaào, 
Nada se demonstrou . 

O Sa. C,utvAt.l!:O REzENDE:- Pois bem; 
n&•ea cinco diplomas annaladoa ou '"'~gados, 
inclusive o do f • d(atricto d , Goya~, D. e 1m ara 
não achou uma u nica hypothese em qlle .appli
Cat" & salutar disposição do art. 20, qnc Jieou 
de fuoto ntillificad'. 

(Trocam-se muitO$ e prolongados apa1·tes. 
O Sr . f>rcsidonle r ec&ama Mltn, ao _) 

. Liqllidados estes pontos .com a illuslre maio-

Nio ap;oaroceram, <mtre:anto,admente destas 
especies. Lo;ro no t o escrutínio juntas apura
doras bou,-e qtle deh:aram da contar vo.tos do 
nlg-nmus parochiass, de Diodo que conferiram 
diplowa a quem nlio tinha obt1do ma.io~i~ ab-
soluta. · r1a., ,...011 ~,?Ora_ oze1_1pa.r ~e e_om o goveJuo e 

Pergu11to aos meu• co !legas; pergunto . como nã? e f!1UL!O l:songlnro o seu ~stado de 
a illustre waiot•ia , nessa hypothese qual ~ ' s~ude (nso) e .n ttural que ~B .seu~ amigos J!-CS!a 
poeiçil? da camara ! Verificsdo o abuso tinha-se c:-sa n!!o sa mostrem t§o trntRdtços daqut em 
de near Da ,preliminar, nund:ui.1o-sa [>roce-. ~~a~tG. . • 
der ao ~egundo e•crutinio, e só depois deate é St a co.m~ra andou m.a.l em r~la.çã'D a ve~li
que a~ poderia. tomar conhecimento da. elei- cação de poder~ do$ ulttmos elettos, o governo 
ção. A razào é obvia; nos t e1·mos da l.>i a por 8G!J.la~o esta. demo.natrondo que ~!!o quer o 
eleiÇil.o não est~va. com~leL1>, nio estavn.uca- fiel ~ompi'lln~D;to da le1 de 9 de Jao.e1ro. 
bapa, o po,r .conseguinte r,.llava á3 commis- Disp5e o artigo 21. qae no c~o de vaga de :ü
sõao de in<(nerito, falt:wl\. à ca.m>Lra compo- gum ~eputado,. da.rante a bg1sl~tllra, ile Pl'O· 
teneia po:ra eutro.r nesse eumc sob pana d& ceda a nova e!nçilo para o pre,nchimento do lu
:ll'vor..r~m~• em corpo eleitora-l. (Apo iados .) gar, dentro do pyazo de.3 met"&, e<>nla<\os .do 

Como proce.let·"m as co:uroissões de inque- dta em q ue ·na ~orte o governo. e nas proVlllCtas 
rito, · como procedeu a i!luotre maioria 1 Re- o presidente ttvere:n conhecimento ce~to da 
conheceram o o.buso e o pt·ollis-o.ram ; confessa- vaga, OI!- em que ~ec~borem commumcaçlo 
ram não t~r maioria absoluta 0 can~id•to de•ta .. felts p!lo prea\dento da cam~<ra dos de· 
diplomado e <>m vez de m:mdarem proceder putad!l"· . . 
ao 2.• ••crutinio,. concluíram declaranclo de- A sunpl&lettura d :Jsse :>~ttgo ~onvaac.e que 
puta<lo quem não ose~v• ai11d~ eleito ! o pra~o a.bt JU~~·cado c c~ a~t<mçao a.m~10r o~ 

Este procedimento dn cnmara é tanto mais me~ol' <lio tancta d ;•. dtsh·tctos ele1t~raes, a 
pa~a eatrnnhar quanto é c~rto · que desde 05 m n o:· ou menor faethd1do de ~ommnntc•~.lo e 
primoiroa días da ae•s•<o preparawria, aqui se n!'O .Para o goy~rno e.os pros1lcntes de pro
es~bel !ceu como iuconcuasa ~ d ' utrina _ cóm vmc11 o aP,ro,·e,tarem_" b~l P':'••er. 
que, nli4e, não concordo - .que podem aer sa- A ~utnn~ contr:n'La podcn:~ t:.tZor. conse
no~as no segundo ~scrntiuio quaesquer irregu- qneneias ,PB''''toaaa,I_na~tenJo-se por multo tem-
lartd des ou nnlhdodes 11> or~auüaçíio aus po umo sttu.•ç•o at•tt6c1al. . 
mesas eleitoraes. " De!Je qne na córt >o governo o nas proVln-

Or:\, se assim a,, como reconhecer- se deputrt~ cio.s os t>residentos tiverem co~becimeu~o certo 
d~ desde logo que!p. no segundo escrutio.io P~- da vag2,. dovem m.ar"."r o dt~ · Ja elet~:!lo no 
du;, ficar lllO.Í\G ~baixo do O:<cluidO 'I pra~O slnctamentn 11ldtspen•avoJ, tlCla Vez C).U~ 

V • se trata do ma teria urgente. '(Apoiados.) . 
OZJID!).,OPPO>tç:\o:-lsto é· irreapondiye!. O Sr. Dr. Hes;triq_u~ l"ran:isco de Avila, de-

O Sn. C.U\T.&Ln > Rn&l'""" - N&o é sô is Lo· putal o pelo 3'> dislneto d o Rio Gro.n Je do Sul, 
ha fucto muito m 1Ís grave. · foi eac?lhido aena<ior por carta imperial de 20 

Sabe.uos todos que a causa principal das da- de 'Mato uo~te "'"no. · · 
paraçõ;a no a.~tigo r~gimen ora serem logo r e~ No Jia 3 de Julho foi · approv~do o parecer 
conhec1doa oa tmmediato• em votos. Deix"Ya-se julgo.ndo valid<> a oloi~, pr&stando o Sr. Dr . · 
à m~rgem o eleitorado; o poder veriJicador nlo A. vila juramento e tomando assento no dia 5. 
~ncQntrava o mais lave. embaraço à &ctos, qaa desse m~smo me2.No dia 9 fez-sl a com~elenle 
unto coae~rroram para ·a par~ersão dos nossos communtcação a.o· presi.iente do Rio ·Gro.nde do 
costu~es (>Oliticos. (.Ap>iados,) · Sul. · 

No mtu: to de pó r um pa.•ad•iro á to.es abnso• Conata-me, entretanto, . que a elGição está. 
a lei de ll de Janeiro ••tab leee no art !!() qn~ marcada para o di~~o 17 deste mez; ·porque lama-
52 proced& à nova eleição não só qu:ondo a c~~ nha demora! 
Ina"'- d?• .depu lados r econhecer que um ou mais O 3• distriet~ dessa pro'l'imcia compõe-se 
d~s ~let)o• ••!~? eomprehendidos em qualquer apen~s do f3 parochia.~ e ao commnnie~ções de :S 1~coip~ti.bdlld.ades do art. · H, como ·quando Porto Alegre podem che~a.r ao• pont.oB m&is re-
,,.:_ n; açao ~ votos re~ulW: a e:tclusíio de motos, em 5 diAs pelo telegrapho e em. vinte no 

""<! """ os que ttveram ob\1do dtploma. · ma:rimo pelo C01'1'6io. • 
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As~imt pois, s_i fosSo obeervn.d~, como devia 
ser, o nrt. 21 da lei de 9 de Janeiro, o repre
sentan1e daquelle districto já podia. ha muito 
estar aqui coGperoado comnosco. (Apoiados.) 

O que é par~ notar 6 qlle, ao passo que nesta 
eleiçlo qna.Si es!:{otou-se o prata. legal, tero-sa 
feito ,;. vapor, trabalhando sem descanço o tele
·grapho, a dos nossos collcgns chamados aos 
conselhos· da. corila.. 

Com a organunção <lo rrabinete de 21 de. Ja
n.ei~o sabe a c amara que ficaL"am nesta cas~ nada 
n1enos de sete vagas. 

Ahi vai o quadL"o dao reeleições e substi-. 
tuições : consolhei•·o Martinho Cam,•os- fez-ae 
a communicação á 24 de Janeiro, procedeu-se a 
19 de Março i eleição de seu substituto o Sr. 
Dr. Con.tngem. quo tomou a• sento á 5 de J olho ; 
conMlbeiro Franeo do Sâ-fez-ee a communi~ 
cação á 24 de Janeiro, lH'occdeu-se a 3 de Abtil 
á eleição de seu substituto o Sr. Dr. Alm•ida e 
Oliveira, que tomou assento a 23 de 1\úio; 
conselheiro M~fra.-fcz..s<> o. communiooção á ii 

·de Fevereiro,· procedeu-s~ a eleição á 9 de 
Abril, tomou .assento'' 10 de Maio ; conselbei~o 
Rodolpba Danhs-fez~sa a comrounica~.ão i 24 
de Janeiro, procedeu-se a eleição á to de Março, 
tomou assento á 12 de Auril; conselheiro P:~oula 
Souza-fez-se a communicação á H de Feve. 
reiro, procedeu-se a eleição á 26 de Março, 
tomou assento á :!0 de Julho; conselhdro Car
neiro da Rocha'-fez-se a. communicação á iO 

te. p~r" aquella poovincía.. Ogove~no prescindi11 
<la audieucia dos seus representantes, não só 
nesta casa como no senado, quando me parecia 
de bõa politica o acõrdo e anidade de l'Ístas en
tre o goyerno e os r-epre3enta.ntes da~ diversa~ 
provinci"" em tudo quanto podem interess<l-as. 
(Apa;"ados.) 

O qnc a camara ignora e precisa sa.bc1· do 
nobre miniiStro do imperio são as r .1 z;õos que 
determin3.r~rn tão in~!([.)era.damênte a. demissão 
do Dr. Leandro de Godoy, que constl ter IM!'e
cido sempre do governo a m 1ior confiança, e 
tanto que lb.e foi recusau a m;:oneração que ho 
tempos sollicitàra. 

A d 3missiio dada agora, ser:i alh~ia á. eleição 
que está roarc~da para o dia 17 deste mez ? 
Pareca· que não, se a.ttende•·mos qa ' seria in
fállivol o triumpho do candid.a.to con•ervado. 
Dr. Severina Ribeiro, a. não intervir o elem~n
to official. (Apoiados e não a])Oiados.) 

O cidadão <t ue substituiu n·1 pc esi.!Gncia no 
O"r. Leandro de Godoy 6 filho do. prol'inêÜ\, di
rectamente interessado nas suas questões elei
toraes, ·e por tanto, não póde m•nter no pleito 
a·nceessD.ria impnrcialidades (Apoiados e n lio 
apoiadas.) 

Aguardo a palayro. do nobre ministro do i•u
perio, compromettendo-me "' voltar a tribuaa se 
não forem satisfatorias as explicações. (ilf ttito 
vem, muito vem. O o•·ario,· é {6ltoitmlo.) 

de Maio, proced"U·ee a eleição~ 22 de Junho, O Sr. Leão Velloso (miniuro !ln 
tomou.assento á 17 de Julho; conselheiro Alves imperio) agradece ao nobre deputado interpel
de Araujo-fez-se a communicaçii:o á 24 de Ja- !ante as bondosas expressõeo que pronunciou 
neiro, procedeu-•<> a ~leição á 15 de Março, sobre a su:~o pessoa. Não tinha S. Ex. que pedir 
omon assento á i2 de Abril; conselheiro Af- ·desculpa de distrahir o ministro do imperio de 
fon~o Pen.na-fez-se a communicação á 24 de suas occupações, poi• não considera nenhum!L 
Janeiro, ]lrocedP.u-"e "'· elelção á 5 de Ma.rço, maiS . impoNante, do que a eli:plicação do ~eus 
tomou assento em 23 do mesmo mez, cumpdndo actos perante os representantes cl' nação. 
observar qu 1 os Srs. conselb.eiro Paula. Souza Pergllnte. s. E~.: 
e Dr·. Contagem ~veram de ir á 2° escru-
tinio. « Em qne datn reco~eu o pre•idente do Rio 

Quanto •os no~sos collegas, membl·o~ do ga- G1·ando do Sul oommunicnq!o dr> vaga doixada 
~inete de 3 de Julho.nãG tem sido menos activo na camara dos dcputadoa pelo Dr.· Henrique 
o t~le!lrapho. Cons~lheiro Ferreira da Moura Francisco d'Aviln." 
-fez-se a communicaçao á 6 de Julho, proc'- Esse presidente receuou commmticaçilo di· 
den-•e 8. eleição á. 15 de Agosto, tomou assento PGcla da camars. doa Srs. deput~doa o. 19 do 
á 31 do mo.smo me• ;- Conselheiro Carlos Af- Junho. 
fonso-fe~-se a communica.ção à 6 de Julho, Pergq:li.ta depois S. Ex. para quando se ach~ 
proc' deu·se á. eleição :i. 19 de Agosto, tomou marcada. a eleição para preenchimento dessa. 
~•sento ·· á. · 31 do meomo mez ;-Conselheiro vaga •. O pre~den~e, logo no dia 20, expediu as 
Lourenço de Albuqueqne-fez-se a. ccmmuni- ordens precisas, ~úm d~ ter Jogar a eleição no 
caÇão á 6 de Julho, procedeu-se á eleição i 22 dia 17 do corrente. O ministerio do imperio 
deAgosto, tomou assento & 11 do corrente mez. communicoll Lambem de sua. parte esta vaga 
Do Sl". conselh~íro André Fleury não ha ain~a . para. que o presidente mandasse proc~der à 
noticia, mas é de crer que não se ·faça esperar eleição. 
niui~- , • , · . . . Não procedem., port~nto, as censuras do no1Jre 

A. "\'lstn: dlllto está o nobre mmlBtro _do 1m- deputado á vista do a.rtigo dt lei por S. Ex. 
pe~to no r:goroso dever de dar-nos explicaç~e~ citado, porqne a elei~ilo se. fará no. pra~o de 
eat,tf,ctol'las. Correm boatos (o o~~; ~ctos e~- tres mezes mareado nesse art1go. 
recem confirmai-os} de que a eletçao do Rio • . . . . . . 
Grande do Sul fui propositalmente demorada A~ preSldent; da proVl!'-c:ra compet~ ap•ectar · 
(apoiados) pa.u." na ocCAslão e~tinem à posi.OII ""· oJ.rcum.stan~as espectaés que d"':'"_m deter-
os representante~_ todo• Jiberaes- daquolla m10ar o d1a mau fay~ravel pa.ra ~ eletça~. Fel-o · 
provinda. (Contestações da. deputaçito rio- aobasu~r~spoosa.bllidaa_e, ede<de q11e obser-
,91'4detlse.) . \vou a let nao póde ser censu.,.do. 

A eamara já P.stá bem informada pelo nobre . DiiiSe o nobre deputado yor.llf~na.s que, · n
minist.ro de eslra.ngeiros do que houve em reJa- S"Undo lhe constou, a ele1Ç{o fot demorada ·de 
ção i nomeac;.ão de presidente ultimamente Í!li- proposito. 
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Não aer•dita o O!"'dor qne o Í088P., e o preai- Estrada Teiuir&, Souza. v..ão, Th.ophilo, Silva 
dente que.designou o dia da elei<;ão ·n~o eotava. :; Mafra, Lour ·nço de AlbuqueriJ.!lG, Carlos AJ..o. 
em harwonia com o senador e os dep" tados da. fonso, Joaé)darianno e 'Lacerda Werneck. · ' ·' 
provincia. · Ao meio dia, não havendo numero legal, o 

P. dia o orador limitar-se a essao eonsidera- Sr. presidente declara não haver sessão. 
ções, tendo cumprido o seu d 3Vel' de re•ponder 
ao nobre deputa lo, mas S. Ex. trouxe à dis- Faltam. com cauea participada, os Sra. Barão . 
cu.sílo a e:ronsra<;ão do 'residento do Rio da Estanoi:l, Castello Branco, Gomes de. C:lstro, 
Grande do Sul, indagando do• motivoo que a Mac-Dowell, Paulino de So~za. Pereira da 
deter..oiuaram. O Dt·. Godoy havia p1dido exo- Silva e s , lustiano. 
neração, ro. 'B o gabinete· ll.i(o lh'a concedeu, Falh m, sem cauS« participada, os Sra. Abo
ecmo não concedeu lambem a nenhum outro la.rdo de Brito, Antonio de Siqueira, Ara.ujo 
do o presidentes nomeados pelo ministerio pas- Pinho, Augu•to Fleury, And;<uh Figueira,· 
sado. A ascensão do miaiste1·io 3 de Julho Almeid11. Nogueira, Almeida Pereira, Amaro . 
não significsvá, nem podia eignüicar re~cçilo Bezerra, .Antonio Pinto, Aristid1s Spinola,. . -,. 
ao ministerio 21 de Janeiro. OS eidadlo& Alves ~e Ar>~ujo, Barão de Anadia, Barão da ~ 
coll~eados na :ldministra.ção das províncias L~ldmt>, Bezerra de Menezes, ·>arão de Ara-
eram todos liberaes e deviam ser COllltervados e,.gy, Bulhõe•, Carneiro da Cunha, Candido do 
emqoanto não desmerecessem da confia.nc;a do Oliveira, Cam·.rgo, Cruz,Coata Pinto, Conta~, 
ministerio. Diana, Espindola, Felicio dos Santos, Franlilin· 

Entrctaut.o o orador será frJ neo ; o Sr . Dr. Doria, Francisco Sodré, F. Belis .• rio, Ferr;,ira 
Godoy t 'nha.-se posto em divergencio. com a d&- Vianna, Felisberto. ~eneroso llbrquea, Gon9al
putação do Rio Grande do Sul, que na camara vee do Carvalho, Gonçalves Ferreira. Juvencio 
e no senado apoiava o gt!obinete, e desde que Alves, .Joaquim Tl>-vares, Mar~'m F-rancisco 
essa •·opr esen\ação re~lamava o. sua subatit.oi- Filho, :\1et.on, Maciel, Paula Souza, Priaoo-
çáo; er• de seu dever con.cedel-a. l\ão o fez por Paraizo, Prado P imentel, PO!lll'>eu, .p,..;so> llti
tra.nsacção de qualidade alguma e nem es•a randa •. Rego Ba.~ros. Ruy Barbosa, ~oddg11es 
transacção ::erh dign1 nem do mi nistel'i?, nem Lima, Rodrigue~ . Peixoto, Rod<Jipho Dantu, 
da deputo.çã<>. O procediwon.to u.lterior do ga- Sernphico, T .. Henrique~, Vianna Vaz, Ma11oel 
binet.e prova que elle não cede a pressões in- Portelln e Zama. · 
justas; cumpre o sau dever de lealdade pnra 
com o partido de que salliu e com cujo apoio 
quel' Yirer. 

O Sr. PRESIDENTE da pora ordem do dia 16 
de SGte,nbro d~ 1882; . 

Apresentação de requel'ime:ato,,indi, aç<:Ses o 
piojeotos. 

Discussão dos requerimentos adiai os. 

Levànta-ae a ses;!o á• 4 i /4 horu d" tardo. 

->;,"!o-

.<OTA 10:11 16 DE BIITE!\{BL\0 :011 1882 

Presiddncia elo Sr. L imG .Duarl~ 

A'a H horas, foitt. a ehamo.da, aehâlll- SO 
presentes, 03 Srs. Lima Duarte, Matta Machado, 
Ribeiro de Menez~. Leopoldo Cunha, Ba.aaon, 
Barão de Canindé, Vieir& de Andrade, Moreira 
de B~rro•, M~tim Francisco, Ribas, Pereira. 
Cabral. Rodrigues Junior, Vaz de Mello, Ulhõa 
Cintra, -R:~.tisbona, Geminiano; Peretti, Almeida 
e OJiyeirs., Eseragnolle Taunay, Sinval, Alt'i'edo 
Chaves, Cantão, Silva Ma.ia, Montandon, ·Cruz · 
Gouvê~. Henriq ues Marques, ~rneiro da. Rocha, 
.AjfoDBO Penna, Coelho· e Campos, A1foil80 Celso 
Junior, João P~nido, Tarqniuià de Souza, Al~ 
varo Caminha, Adriano · Pimentel, Olr,mpio 
V:llladão,. lldefonso de Araujo, Ulyss es \ianna 
e . Ca!'l'alho Reze.nde. . 

Compareceram, depois d~ chamada, os· Srs. 
Barão d&·Yilla da Barra, Souza Qa!iroz Filho, 
Manoel Carlos, Ignaeio Martins, Soni& Ce.r

- v.lha, Silviano Brandão, Ferreino de Mo"Qn, 
Aleol'orado , Jos~Pampeu; Bario do Guahy, 
Fernandes . de Oliveira , · Sóares ,. ~Duque-

EXPEDIENTE: 

Roqu, rimontos: 

DJ John Steo lJ c Charl•Js Abunder Steele 
pedin lo o premio n qun so julgam com direito 
pela intr.Jducçiio, no pniz, de tecido• f~bricado.B 
com a fibra d~ Jui.D..-A' eo•umis~ilo de com
morcio, indul!tna o artes. 

Do Josapha Maria. do 1{:,.cimonto pedindo 
que IIGjnm troeadu por oulrag as tres inclusa.s 
noWI du ~ do estampa jó. recolhida.- A' 
oommiuilo de !&zonda. 

Do Dr. Hicardo Gumblet<>ll Daunt repre• 
aontt.ndo contra " intet"prelaç\io olada. pelo ,-e
gulamonto do t3 de Agosto de t 88f com rea
peit.o 6. oleiçlo de vereadores.- A' commi83io 
de conaLituiÇA:o e poderes. 

Dê Alfredo d~ C11nha Bueno pedindo pa.ra 
matrieular-ae na academia de S. Paulo. -A' 
eommi.u'ão da in•trncção publie~. 

E' lido·&·vai.aimp.rimir para entrar ]la. o~dcm · 
dos ·trab:lllios o .seguinte 

Projecto 

N. 235-1852 

~SESsÃO 

Projecto 

A coiiLmiasão de pensões e ordenadoa. tendo 
examinado a cópia do decrelo de 9 da Setembro 
& crrrente annl e . oa documentos a.nnexoa 
concedendo penllio ao. eo!dado refonnado do 
go·Jutalhão de infa:ntaria Tertaliaoo da.s Cba-
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gas Pinheiro, é de parecer que se adapte o se
guinte projeclo : 

A as~emblea geral rea~·be : 

Art. 1.' Fica. approvada ·a pensão de 400 réis 
diarios, concedida por decreto de 9 de oe~mbro 
de 1882 ao soldado reformado do 9<> batalhito de 
infantaria Tertuliano das Chagas Pinheiro, 
qu.s ftcOJI impossibilitado· de procura~· meios 
de sul-sistencia em conoequencia dG ferimentos 
recebidos em combate, segundo foi veriftcado 
em inspecção de saude. 

Art. 2. • Esta pensão setà pa.ga. da data do 
decreto que a conceden, 

Art. 3.• Revogam-se rus dispoai~ões em con
. -trario. 

·Sala das commissões em i4 de Setembro de 
1882 . ....:. Ildefonso de Araujo.- SU~iano 
Brandão,- losd Marianno. 

0 SR. PRESIDENTE dá a seguinte ordem do 
dia ·para 18 de Setembro de 1882. 

1~ JI<Ll'te 

1• .discuesão do proj eeto n. 206 A, sobre re
vogações ae leis províncias. 
. 2• discússáo do projecto J1. 65, relativo ao 
commercio e transporte interprovincial de es

. cravos. 
2~ discussão do projecto n. 190, "(credito ao 

ministerio do imperio.) 
Continuação da i• di~cussão do projecto n. 

143, reclamação Tripoti. 
2• discussão do prcjecto n. 65, de f882,sobre 

e::s:ecuçõet:~ commerci aes. 
. 3• discussão do pro jacto n. 180, pretenção 

de. J. J. Fagundes de Rezende e Silva, 

2• parte (ás 2 horas ou .:ut.tes) 

Continuação da 3• discussão do ot•çamen to da 
rr:ceitA. 

3• discussão do projecto n. 127 B, relativo li. 
estrada de ferro Mogyano. 

3• discus;ão do proj e e to n. 23 A, relativo a 
estrada de fert·o de Baturite. 

3• discusslio do projecto n. 62, sobre isençful 
·de d~cima à. escola. nocturna. da. fregueúa da 
Lagoa. 

3• disenssio do projecto n. 192, relatiyo á 
pretenção do tenente Andrade Ne~es. 

Continuação da 3• di•cussio do pr((iecto 11. 
i16, sobre limite• entre as provindaR de Minas 
e Goye.z. 

2• discussão do projccto n. 2HJ, relativo á. 
eskada de ferro de Angra dos Reis; 

ContinU:l'Ziío d.ll dis(';nS.Q,:~O unlr.:t d.s.s. emendas 
do senado (projecto n. 182), sobre r>rivilegios 
industriaes. 

2• discussão do proj e c to n. 497, relativo á 
estr~da de ferro do Donraninho. 

2• discussão do l?rojecto n. 311, de :!879, 
credito ao ministeno do imperio, soccorroa as 
provincias flagelladas pela secca. 

2• discuss~o do projec to n. 150, credito ao 
ministerio da agricultur,., para emancipação 
de colonias. 

2• discussão do prOJCCto n. 120, credito ao 
ministerio da agricultura (gara-ntio. de juros i 
estradas de ferro . ) 

2• discusão do proj ecto n. 121. credito ao 
ministei"io da agricultara. (terras publicas 13 co
lonisação.) 

1• discussão do projecto n. 194 •. mandando
pagar a D. Florinda Jaq ues Orique a. quantia 
que dei:<ou de receber . 

1> discus>ão do projecto n. 212, dispensando 
a D. Rita de Campos Maciel da rer~asição da 
quantia que recel>eu de ma.is. 

1• discussão do pt·ojccto n. 214, dispensando 
de restituição ào qua restar a fazenda publicA 
·á, D. Ma.ria.Chrietina Machado Bueno. 

i • discussão do proje~to n. 207, concedendo 
~o professo1· da eswla das Bella~ A1·tes da pro
vinci!' da Bl>hia,M.,noel Lopes Rodrigues " sub
venção de 3:000$ annua<•s. 

i• dis~uBSão do projocto n. 78 J\,sobra e;.:atnca 
fcílos no lyccu de C:un,os. 

i• diocu·s~o do projccto n. 232, da 1879, re
lativo aos empregados d:t secretltria da ina~oc
çio doarsonal do JUarinhada córto. 

i• discussão do projocto n. {40, do 1882, re
lativo A nnvegn,&o costei«• de Porn~mbuco. 

FIM .DO QUARTO VOL.UME. 

v. rv.-71 
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VIAÇÃO GERAL DO IMPE.RIO 

Esbo;.o de um plano (~ viaçrio [p•;·al do 
Im1nno · 

O engenheiro João Ramos de Qneitoz oilerece 
a esl.:l augusta camara o • Esboço de um plano 
de viação gt>ral do Imperio • por elle organi· 
zado em 187!1, e espera que a camar·a lhe de o 
destino que mais conveniente entearder. 

No momento em que occupa a atlenr.ão do 
pniz a solução mais racional de um plàno de 
viação que tenha por fim lil!'ar entre SI as pro· 
vincias, no elevado intuito· de mAlhar g;,rantir 
tl união e integ·ridade do Imperio e o segurança 
de suas fronteir<>s; quando é uma questão que 
deve occupor serhtmente a attenção do parla· 
menta o desenvolvimento da viação ferres, que 
tanto ha concorrido jó. para o progresso do p~iz. 
pela expansão de suas forças productoras ; 
quando, finalmente, da fixação de um plano de 
via~ão geral dependem ns concessões de ferro· 
vias, que se está constantemente a solicitar do 
"'Overno e do parlamento, quando dependentes ae· gar3ntias de juros pelo .Estado ; o trabalho 
apresent<ldo pelo Sr. engenheiro Ramos de 
Queiroz não póde deixar de s&r um auxilio 
pelas inrormações e dados que encerra, resul· 
tado de um estudo feito sobre a carla do 
Imperio. 

Assim, pois, en~ende n eommissão ~ requer 
. que seja publicado no Diar io Ojfir;ial; . 

Sala das commissõe5 em · 25 de Ago~to de 
1882.-J. Pompau.-Soam. 

V. IV. - 1 

Ang~stos e dignissimos Srs. representantes 
da naçao .- No anuo de :l8íl!, apr·esentei no 
Instituto Polytechnico Brazfleil·o uma lllemoria. 
sobre a direcção que convém dar· se ás nossas 
estradas de ferro . 

O assumpto é dil 1.l2axill1a importancia, pois 
entende com a unrao, seg·urança illte'"rida
de o grandeza cconomicn e commereial do 
Br:~zil . 

Ides tratar deste assumpto; e, por Í5SO, tomo 
a l1b~rdade de oifeJ·ecer-vos o modesti~simo 
cgntmgente de meus esforços, colii"'idos ha 
o1to auno5. o 

Do. vosso patriotismo e dedicação pela caus-1 
1~ubhca espero o preciso intlullo de tomar a 
liberdade de olfertnr·vos escriptos tão rodas 
aqs quae~. el;lll'etaoto, dareis o destino conve~ 
nrent~, que J nlg:rrdes em vossa sabedoria. 

Com a mnis ~ubida consideração subscrevo· 
m~:-Compatnota ~ amigo.- O engenbeiro, 
·Jo(l() Ramos de Qu.ewoz.- Rio de Janeiro, li 
de Agosto de 18~:t . 

"EsnÕÇO DE OM P!.ANO DE \'IAÇÀO GERAL !.'ARA O 
IMPEUIO DO DRAZIL 

Pel? engenheiro João Ramos ele Queiroz, socio 
effectuxJdo In.~tit11to Polyteclmico Brazileiro. · 

A VISO . AO LEiTOR.- Esta Jfemo1·ia fol 
lida no Instituto Politcehníco Brazileiro na '
sessões de 29 de Setembro. ·13 o %8 de Outubr·; 
de l87.\. · 

B. 
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A rt'<l8ec1io d·l G/Q/JQob;;equiosamen te publi-~ Pri~~neira 1n~rte cou-a nos nunw·ros desst' JOrnal, c:ornprebcD· 
d>dos entre o de !9 de Nu~emtro e 16 de D•- DIRECCAO QGE CO:VVÉM DAR ·SE ÁS ES 
r.emhro daquelle anno. ,:<es;a llllblica(ÕO TllADAS DE FERRO NO BRAllL 

corrigid~s. A redaç.,o, !lor~m. E a mesm~- MolORlA A.PHESE~'i.~DA _.. n TN~TtTTJ'I'O Por,, . 
houve enganos de p~ruacao, que vao aqu1 11 

A ped1do d~ outor , fOJ e le na unlc. c•;.~'tJmissSO rEcur;tco BRAZ:LE!RO SORR B /L nua:cçÃo Qli 
espccw:, 11 28 de Ou tubro do mesmo anno, cON\'E)t DAn-s.e. A'!<i t:sTRADA~ .DE r.taao, ru:; 
par~ ~!=: .udar o :~ S:3ump to ~ .aprc~u_t~ar relatnrfo I COM PETE"'CL\ oo Gon~uxu JMPE~ll.\L, P.\RA 
d~ ~~~,;.s trabalhos ao l osltlUto. Es~ t.ommi~- onG~:-ii:>AÇ.\o o., utot: GE'R.U nt: rtAÇÀO l)('l 

s~o _hcon .~ornPQSt:! dos Srs. engeuhe1ro;; ~:w l~ I I!llPE!uo, rE:r..o E!"G~.r,Ht:uto Jo.to ra~os n r 
HMas, ~llva C<1uhnho e R;,mos de Queiroz. Ql'E< RO?. . i l ) 
Os t.rabi'l ihc·s d .. ·.,s:;fl r.omm i :i~ào ainda uilu s!o · 
eonhcódo;. l >ltrodutfliu 

Da; concessõ.l~ feitas pek governo em ,·ir· 
1ude do IP.< de ~~ de Setembro <lo 18i3 e ;eu I 
rep-ulamcnU~ dll 28 de FeVere-iro de t8i4., ::-ú ã 
ostr•il• do Rio Verd<l é que fi oou fóra das di· 
recçõe.;; esOO ;Dd••s nc~ts Jferno1·ia . :\ s do Ca. , 
J'.lnp-ob P. Limo~iro, bem DSsim as do ;Sobral c I 
Paulo .\!fon>o não fa1.•m parte desle plano. 
nem o con tr...rir:.m. 

fn!lq:\lt~ .· C! ubon·imf'K ~tU~;.~ :~.mn.o.~ o 
Jh•ou·~~ dima,, 4 pa.n~:~ n.l-Hl(;<~:n: l ;,[,, n c·s ~ t:·s 
rio~·, fr~aqtea. r (l~ tbe so1~ rn~ ;Jteulto& llO eor~ç5.o 
Uo s ~a:tll a~ flO\"<l:,; U ot ~>U~ A.$ ua.çü.~ .s Jo ~ lObo; 
tlcssomtna r 3 ei TI[i.wç.ao pcltJ inttJrio: do llJ)S'!iO 
~i.t ; ee<inon.h~~.r o torup l ~""' "-_. ecn uercorr('r 
n dista.th'ta l , dó h3.nnon tll eon.1 cs allos lutc- -

~';:~~~~it~~~it~:~·m, eci~~~o~i~<;) ,l~rn C:.~~~~·<f~c~,;~l 
çrc,~') - ~~ o SO•~ulo o_ rounil ·o:t :.1\I!:J;)Ddc tllUl :JUtt !! 
r.Ll c-tnhsa çâu:- et'> o p roblt>n:3 de cuj:~. 1oha-ç:i:o 
cs eamicbo.s do fo: ~o se incuwb~:ru. 

A esrra1a de C•ua re ll o~ , de \'ida, no t~ rrirori () 
mineiro. ::103 esforcos do Exm. Sr . Dr . .lfõ}tta · 
Nachl'ldÓ.já tE'm unia grande e">:tensio con ~trn i · 
da, e te ndech.,g:~r ü bor ra de Gu:~ir.uh\·, em Dinn to da desordem , ha ~1lgnm tempo por 
Min.:~~ . tonfluencia do rio das Vc~ h ~ ~ c·o·m 0 nós Qbaerntda. e ~·ue pe~rece sP.r chronica, Dü 
altos: .Francisco . A esta e;:; t rad ~ está r~"~cr- que coaccrne á d ~. ... cçào dt' cstrrtda..:. ele ferro, 
vado um pr:•nde filturo {I elh1 exercerá uma ef!l C(IDCf'ssõe-5, quer gernes, IJlU' r IH'o\·io c,ae~. 
grande intloeocio nos de>tínos do RraziL nos, os ruocos. que temo• amAnho de occar
Quand<· prolongada e>!'.:l .1.-audeartrriacentral reL1r com a respor.sabilidade do.•. impr•vid•n
a1ê a ~ a_o:tu~n c1o Guapor~ ~cr~ o la~o de uni;,iu I c:ws d~ hOJe~ nos erguemu.=:, não p~ra !e\'3D l.1 t 
das prn,'i nci~ s, t~ qtH.I?do r:hegor ~o p~H~i !i co, um pre tcs ~ü._r~as 11arn perguu tar a qn . ~ erf!Jo, 
tornnndc - ~ e ttaJ,scuntwnilrll , estrelt.:tr4 os ] ;~ . o q ue prec•plCio nos quer levor n conrusao! 
ços de ~ni3o e ntr.e dQus pO\'OS e duas naçües, 1:.\ Nos phen•Jmenos d~ unJ~m ph~- sic~. eo~o 
a)arg~ra nf bGtlsonte-s do cnmmercio entt·e DO.! de ordem ffifJrd. é u mPLhod•l que nos 1n~ 
dous oceano~- o Allanl ico c o Pacifico' duz :í indagação oia verdade, vcrd"de que lem 

A gloria dessa gnndê obra, inici.?:da U·) ~61 1) por fim a uoifor,m!,dad..::, :l unid.:tt.k de. P\~n.fa 
lla: bi3nO, ~mbem r.ahP em turga parte ncr.; 

1 

menlo. Eotre no5: ,al!a o m~l!'Od l) _ 
Exms. Srs. D~rno de Co•egipe e C·JD>elhcíro Falia o termo de (~mp~raç~o . entre a ,-on
SDraiva~ cuJo prestigio c ra~~õmmenda~óes har- tnd·~ ~oH~::t_, va, a asptn~ç?u ~~.a~JOn~l e ~ von
monis~1ram O! dou:-, lados d.-, ~~s~mbléa pro· . ta~~ r'!_dH· IduaL F'alta . d !'i~ rllh~se dt.: tod~ 
,-inc.üti. que yotuu ~~ re:~pcc t.ira le i. I a5)J iraç::. o humana~ a urrtdade de pens~mento , 

. . . n Yerdade em surn ma. 
A•nda ha br3z tl CJro~ q ue s~ eothUSiasmam Si 0 :;:overno não d~~enT~.;se o~ e-x~mplos~ 

pe la grand ... ta da patrut ' I os conselbos da bistori:., si pens.asse que a 
A lieg-unda p.ute deste cscrirto vert=a sobre :;randezot des~c p::.íz e~tá , nntes de tudo, na 

o:; r P.cursos tioanre i ros~ par~ ., execuçâll dos integridade de seu terr itorio ; s!, olhnnrto 
serviço-s _cvnst<.~ ntes do prilnein par te. Si dc i ~f"i p~ra o fu turo, ::. cJ :.Ilie~e q~ne a m~ di rec.1;f•o df:ls 
de meoc,on~ l· os t'm :1S7•. é pi)rque a IPi do~ c-·m ! VH:I3 dt> comm:J.nlca~~uu svo c~u~ de gr\'Jn 11e~ 
mil c·mtus., de J8i:~, j á er:- uma Je i financcirJ. J~erturbações ns , .Md& t~n~n.~)mir.a c liDCbl Jos. 
EsgotDdvs os recor;os daquella lei, c b·1rlt1do .E.•tados. com cerleza o pol1I1M do> no,so; ~o
pelos at.uso;..:, o seu gentlrN;o ir1t uito é ocr.n~ vernos serií1 muHo outra d.o Súgnída ai!:! 
siUo a~ora, de e' JY>r o plt1na li 'lanceiro. quo, I hoje. em relaçuo a oswmr to tão comple,;o. 
naquelle 1empo como hoje, Darece i>rcfcrivrl. tão cheio ue complieuçõ"' e ~;colhos. 

1\ão ju1;.!o prudente que ~e comece e r:cabe .· · A VIda ~~~ u~~~~~~. ~-5~ S:!ndo_ ~onl~da }l~J_a 
esta ou a1111 eift~ e.~rradn; de~üjo, pt>rCm, que I ~ ~~a ~Pht· m•.ra dt~~;.Hld i\. •dno • . cu uprra, ~1-~ , 
lud:•s vJo tendo andamenlo mais ou me no. .10 , o1 erno do nu,, t, patz. er~uendo um pou co 
r<JpicJu, t.:~mr.) rme os re:=sultados. flnun ccir·us d~ ~.ils 03 c.d~o,:., ih.l~\~t ilr:se ~~s~ c~~ulo~ -~~:i preM 
cada umJ, f':tc~pç:io fct t~ do coso em que. n srnle, pa.n entrreo.H· ... P- ~~ ..: X10enem:. ilo fu-
segora uça P. m tegridadtl do lmperio CXi;!ir :l ~ tUf~ . · · -
prtimnta ~xccu~·Uo . ~ detest3.vel t_ndn a po l1tu:3 que n<:lo C!J lcuJa 

• , o u~a do amanlw_ 
F c:1.~e~ e.::tril d :~s e o uwno.;, ::..ssagl.l t':l r · lhes Em mo ter ia d e U1nto a lc~mee como a viaçã:J 

~.enda c quê é o que.::: t;ã'' · Eis c. que tin~ em lle um plit, d~ LUO polz rico, inculto, de~po-
lst~ no plano ~n>!!Ce1ro, que opr Psento. I VO<Jdo, quo;i dc:;2rt0 pelo cenlro, não mdaga-
K•o d• Jane ~ro, t7 de A~osl<J d~ 1882.- O J 

engcnhem\ Joao H!lm(iS de ()aeit·!J.z . i L \"i•: u ~1"t" li ' ~ :j_ 
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r emos ~ual n politica seguida, mas a que se 
pr&londc seguir, depois das autOriz~çõt> dada• 
o::; vresidentes d~ provincía . pt' I"Jt faaz:erem 
conce.ssões de ostrad~s de ferro pmvinciaes 
s~~m q ue o governo tivesse deter mtnado as 
.sua;; estradas· gera(!s, 33 estrt~da.s de interesse 
gera l~ de inleresse; politicos.economitos e es· 
trategicos em todo o Impeno, corno base de 
sua prosperidade, r íqllczo. e segoran'iR ~ 

Ca<la pr~sideaci~ de proviaein r" as cou 
c essões que lhe parece (2i, como a d n Rio de 
Janeiro, por ex.cmp!o, sem ordero. "'P.m me-
1hodn nu plano odoptodo. 

A do Paranã vai m~is alem, exorbiUJ. 
O gt) \'rrno ge r BI, por ~eu 1urno, I:. t co o

ce s:~õA.'-', invade' :1 provincia : outras yezes, 
Jl3f3 iscntH-se úa responsabilidade, de.oora 
em seu poder os pedidos de cont'es..~1n, por 
1empo iude1e1·mioado. D'ahi, o amortecimento, 
o aniqu i l <:~m ento mesmo. de toda a inidativa, 
~l~m dn desordem, du c-onfu~1o ha'\.·iila. o que 
tr ~lZ ~:·nmc. conseqoeocia prej~ il:o:; eoorm~ de 
tempo, de cnpitae3, de garantw• a proprloo<dc, 
~- etc., c h~. 

E a l»·oura definha. 
E a imrnig raçlto não nppar~. 
E o~ E·&:-ra\'O~ viio se cninguindo. 
O comuu!reiCI e a industria , que t:mto pro

mettcm entre n6!, vã c> mo.reando pas;o. 
O espit'ill') de associaçào. desa.cr t!ditadQ, 

m11rrc. 
Oa captlaes mais inteiligentes retrabom-,e . 
Dinm~ Ucste qoodro des~ni mador é fJ II~ pre~ 

Lcodem~l3 manifc~\.a r o nossa humi1,1~: opinião, 
couw um reclamo aos altos podere; do E•tado, 
d e quem, entre nó; , tudo depende. 

JJ& que 1' deve te.· em vi$/a na org2;Hsaçdv a~ 
um &J!:!Uitlll· de via~ão . 

Diver ;as siio a; cau;as que se de1'e lH em 
vist:l para decidir-se de um~ ~uestão t5o 
importante como soe ser 3 viação de uro 
pai> . 

Si não ho JDtei ra analoc;ln. <W meuo;; ha 
muitos ponto~ de cont3eto P.ntre a vjda do 
corpo hu mnoo e a vidn de um pail. 

Em todo o cnso é d~ completa cin~nlaçào do 
sangue que depende a no<>• vida, sendo as 
arte rias e veias o s,·stemo tnais bem coubecido 
mais bem constliuido, por oml~ IJC.feorrc 
a quelln seiva Yital! que, distrihniudo·sc uoi· 
forrnemento por e3:)a tão bem r,rganizada red t!, 
, ·ai illimentar o;; nossos orgaos. 
A~~im tarnbem, e do bom sy~tr.ma de. vü1çâo 

d~" !>'•i tcs que depende a sua vida de prospe
ridade no seoo das D3Çôe;. 

E ' pelas estradas ger3e.;;, jwlos ramnes e 
suh-~amaesJ par essa$ a rlcria.s, assim traça d.a s 
no $Olv, que tem l1e pereurn:r a seiva vit()l 
tlo pro~r~so, ~r.?: :\l imf'ntar o c-oroo exangue 
da naçuo . 

(~) Os factos abi referidos,. foram corregid03 
e não eon st.::~~ que outro~ ~~ reprodutis..~m. As 
:lssembJfa.s lHOYinciae$ tem procedido com bas
tante rriterio a re~peito da. dm?cçlo das estradas 
de sua eompetencta. 

Cumpre esoolher, )Orém, umn direcçiio eon
Yenientc, llfim de n:jo sacrifit.a r intt>rcsses de 
ordem a ml'lis eJe'\"' <!àa possív~J, conto sejam os. 
iutere:ses. pof_iticJs, ecunomrcos e t:'~trategico s 
àa n~çào; alem das int~resses ~ri f;•do.; entre 
o indtviduo e 8 naç~o, entre o mdividuo c o 
i ndi"fiduo. 

Em todo o projeNo, em todo o pl,,no, em 
todo~ 85 grandes concepções do e<pirito hu 
ma no, que tendem põr em reloç3o, "'" ba r
monia, os interessE:' d3 Estado t:mn os dos 
indivíduos, tem a p:llann o estadista - mos o 
estadista consuOL'ldo, o est.adi:; ta pa lriotico, 
qlH:: , tH1-:>ndendo ás ::oosideUç.lJR<õó administra
tivas, rolculc t:J mb1~m com o di8. de aman!lã, 
sem se esquecer dE u mo vtrgnta ao menos, 
até que, 1lffl:J ~ez I:H~m pensntln ~ arlüpLado o 
projccto, se o en tre~ueao profissional e eiija
se -lhe a soluçao . 

Chega t~mbern 3 ' rez do en~en h*'iro - mas 
como profissional, r·omo ~xecutor de um pro . 
jeCIO IID IJOfttmtC:, C'Jj;l tdéa p0d l3 ~e1· CUUCt!·· 
bid• {}Jr olle ou por outro quolqnor, r)~e 
tle~se, que caleule. que preenr.hR os condi
ções do homem de est.:ldo, o que 8tin:'ll não é 
monopolio de nio~ucm. 

S~:ll Querer DOS artO"ar taes preten~,ões . llOS 
achamos com o diw to 'fie emllrir unoo upiuiií'> 
e di~u\ll ·n .. mo~lraodo :l.:' su;s ("OnYeuiencfns 
ou_ .in_conveP.iCn(!itl s, t;~:'ldentes n adopç5u ou 
r~je oçao . 

E' d(} hormooi ::. ec'm os e-~f'.mp los recebidos 
do Iaglaterro, da I' rança e sobre tudo da Con
fetle:raçã:J Amcncano, gue VJmos ll i:-;culi r uma 
quo3tUo tão tmpor·.ante, como ~.·jil a di recção 
d:,; ,· i as -ferre~ s no Brezil. 

Si o~ ~:'l~lo~ de construt=ção da ven1a büola 
- a bitoln l:>r;.:-n-no~ f@g:lnm .a hilnltt er.o
nomictt , a bilola eE:treita - a prr.fMI'ivcl
por que razão a dirrq::io €U3sat bttola.s, a di
recçJ.o das n?::~n s v.i:\s de cnmoHlOÍc:'ll;::in n ~o 
DO!' merecera 3; mJrs escrupulosa auenção, o 
ma i ~ detido esluêo '! 

:'\ã~ é questão somenos, c esta uma questão 
de Tida e. morte para o Brazil. 

E' pela direeçâ:> que der rnos ãs no~sas cs
t rad.:~~ de ferro, a e~~S3$ gram]e'- ar leriaç., ~"lr 
oodc tem de porcc1rrer a se i \'~ vivi6~dor:t do 
progresso, que no:: poderemos r-~~tnir em um 
ponto dado, no c.-.racõo do Braz i!. 

Dem d irecção <! ~pender{! (~) a boa venda de 
nossa; UO.olOO le~ua1 •JUadr~aa; a e terras de
volutas, a prosperidade de DOOs3 indunria , a 
baralez:l dos trar.~porte:;. , o estobclecimento da 
corr t"J\ tC' futura de immJgraç.:io_, a nossa paz .. 
lii~rmonia , .5egur~n~:. intern11 e inlegr idade 
territ~ria l : dependerá • oo,;o seguranca ex
terna, a no553 rh.j Uela, e, mais que tu tlo a 
tlirf!cção de. no;~sa.s e4ra1as de ferro1 ~leve st:r 
o I<~(:V inquebranta_.e:l, a caramia solul a e 
icdi3pensavd QU• assegure .... n~o sü .:1 u uiãu 
enttf', 3J provlo<.:i;:~; ~ como :. s rel:tçM~ dl" ami-
3ade C!l tre todos o~ hrazilei ros, do A m::~;zonas 
ao Prata ! 

Tn~s fàO os nc·hres ;;antirnentos de quA .~e 
dc\'e on>pirar q~o lqoer governo, q u~, desprc-

13) Yide o projecCo fio anc.ciN, no fim da. sc
~Un·l• parte deste •scripto, 
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s:.ndo can:OIII ldos e velhos preconceitos voJj .. dos. E' r1 SS.i rn qu~ l i Cúrte, Rio de .l:melrv . 
t icos. ~!Jr;)car Psl<i. polrtica, unh::o comp8th·el s. Paulo. !labia, l't·rn~mbuco, Ser~ipe f: .AIB~ 
cem ·'-~ grandeza. e flrOSiler idade do lmnerio (}o ~õas~ proeuraro dtflg:.r -lhe Ó:! marg:cu~. pN· 
Jlrotil . seus e.,miubos de lt'rro. 
PasSJremo~ a~nra ;1 d€senv~hrcr o nosso Todas ~la8 pro\'!ncios e outr[l1; m~ ís septen-

-p!ano1 de h~rmo.nitJ . com :~ s idé3s cicima. triouaes, corno Am~zonas . Pará. , )J riranh~. 
Lembnrcmo~ :. ind:~: que n'5o nm conv~m o Piauhy rnmbem pro~uraru ·che~.,r-lhP. :ls mar~ 

.:;y3tema rodial ch Fran \t) ~ onde" mt~ior lJJ rt r. ;.;.tus~ onde u rna outra prov- inC'ia e~tã tJriJ .. 
d35 5Uas estrad:ts con~ergcm t~ um centro jectt~d:J. 
unico -l>;triz . EsAA uni:iv depend'-", cnt.retautc .. uãú so d:• 

O Drazil nlio;. urna Uba c.omo a lo~lal erra, un i:in da~ b,1elas n:wc:.rayei,:; do S . F r (IDCiSet• 
e nem u ;:~speclo do seu Yaslo 1erritorío lt~m !! c T&~nt in s;, cuj03 oHudos de explora~ão e~r:.o 
(órma da Fn111ça, apertad\\ f.Or diversns e a r.:~rgo de um:. companhia jngiez:J, r nrno d:, 
podero~as u :~.ç(Jr>i'. cou~truc~~o <la estr~da de ferro da B.1rn do 

0 ter:- itor io br:t1.iieiro pode- ~e ·oompar::r ~f) f.od:1 ;i C~ro lina, en~rc C2tC ponto elo To{:.:m
territorro da Cun:ed('raçnc A met icr IW. abstra · t iu ~ e aqueiie da estnda d~ ferro do Mnraoh?·<· 
bmdo·se dos. pnr t<s do P:tcilic.o ti. Thcrc1.ina. 

AIIJ tudo é .~m plo t:! gig<~nt l:sco.- A mã Rt>.JJ iis~da t• couscrucção deHa::-: estra. d<t~, 
direcç.k do !SUO!~ estradas qoand~ ai h tomou teremos unid:t$ ao Amnzono~ e S. Francisco~ 
qua ... i que cnrm·tcr eptcletltlCO ' n febr~ da.s pe lo interior do p~iz! doze c~pHaes. de pl'O· 
empr e: z ~s ' • muilo concorreu p:u-a aouellac:; · vinr.i."l . Não ob3.tan!c um tal dc::-idera tum . 
11uebras ta miJem glg:~ nte;;cn~ . · pouco teriamos em relação ti ~ossa sr•gu r:.t nç~ 

A resp~ito de t!les quebrn~, sendo inl-er pc1 - e.,lt:rna P. lnlernn .. r•ouce Lenumos attenlidn 
Jado no parlamento o gcvorno d::. prcsadentc ao •w:o~o eommerc.in. 
Johnston, é venbde 11ue elle decbrou que Uuir -~e Porto-.\!egre 3 Urogu~va nH eCof\ · 
muitas emtlrezas ~ muit3S fortun~ ~ se ar rui - ~íba ··~M iranda , .Pod(raJo ser m ~ito, r q ua:Si 
ru. rnm, .se· auiquflar~m .: porem [J din!u'ir o nr~d a, porque o no;.so eaminbo ,: ainda \J 
tit~!.c' ficad() 1-w pa.fz~ pa$Sfl.ndb (/11.~ mt.os tlt WiS oeeuno !1aru cheg-armü3 ás Frontej ra~. Cumpre, 
rara M tl !f oulrt1 . poi::., nr.o ~:squeeeer flUC~tito tão imvortaote, e 

'frh.tt ve rd~dP que sõ tr3duzin dc::grn<:n ~ ''l}ro\· dt:~r ne~ lc tn ·~uito todos e,.s gr:md~~ 
Si 1íl (•.s en1prcz<"t :; fossem bem ~onduz.idas:, c ementos de riqu~za de <ple dispomo~. 
(Jtt:mtas dF.~gr:l Çj ~ nio ie bavi ;~m cYh.ado '? Yollemos os olho:; um pouco para o Ot::&lf.l' 

E' p.1ra prA\·~nir semeb3mes cnlastrophes do rmit e n~o ser3 diffi cil de~c(rrtiu.H · os rio:: 
entre nós, .. tue I!;JcC[~mos ~.;te csllldo l)Cnoso .Madeira e :J-Iamoré, o Art~guora c outro;. 
I'! diflcillimo, e~roflttmdo :t.) direcçi:'w5 que c on· aruu~nles n~Yt' tW'\"Ci~ do Am:.llonas. 
lém dar ft3 no:-~:: ~ estr.3das gera ('~~ tic;:ndo J~ Por ~ ~ ~tP. u hi rilo po:lemo~ cht:;ar üs nms:.:" 
ou tra!~:, na5 provílll.:la~ . ~ C9rgo dos pre~ identc5, frontf ir3~ eom o Pern, c lteln;. outro-=, M~· 
lo~o que o gov·~run g~r3 l ttd•.;pte ~~ su:1r- . deiraJ llamort e lFuaporé. ehez:nemo-3 Ú· 

lJfrecçüo elas prinr.ipaf?s e.~li ·ádas de {ft'f"(J 
1L1 Rrll : il 

mesma5 fronteirru no sol dci Penl e nordesw 
d~ Bolh:ia . Podcmüs 1amb,3m chegar üs n o;st1.: 
rrontei rOJ~ dr Oe.-a e pül~3 r ios Paraná c PHa
guay at.: ~$ proximid~ldes de CUHlbá e Mano-
Grosso, além de Cornmtá. Todo~ conhecemo; 

E" J!ffioilimo o problema en1 quesUt~. llar· ao:; de~vanta;;-enF € inr.c.nvenient~s dt!S ti'! u lt:m.:: 
('t.n·. <l iz,~r mesmo qu::.l ~ dirccçã" que se de\'l' c.'uni nho que nos (:;z r irrul.u o 1m i'- f 3rtt 
d~r il~ DC!\53$ f1lUU.S PS !l"<hli~ :o! . e problenta t:Jo chegarmos tÍ e5:l'a3 fronh•iro.:;: , ~e' · a (UHlernl(il' 
diffici1 , que si tMtw tn O:'> pt~rtl'\ em sut• di:.:- e-f:: UI r pelo jnten or : 
<'tL~ã iJ . é mai s romo um reclnmo pela de:5· De um ou tro laUo. ; i navea.:u;ão d l l Ara~UilYa 
<.' rde-m !::i vida n5•J pôde pt•çs,ar O!' ~e ~·,·iço~ immensos .te q Õ.t 
Sc~ndo os ~rincipaes fith á que uma P.St r:t- r~reL:err:os ; porqur, ·~o rr~tHio c i!:.• <1c .Sü.l i-i 

da se dc:::tl nn H'n •ir, tom;) eih tliver~JS rJe· -xor tl~, na~- c ircumv i1iulH.nças de liovol7.. n.&~.~ 
nc.min:.cõos: Pôde umo e5tnula ser con !'truid~ fúr:l :Jinda unida ~o Sul e a Lt• !; tc r• o,..~alg um 01 
l)ara pn~enchcr tln~ poli tico.::, coiumerci :.~e.s o o es-trada que uo~ cncurt:ts$:t> a d istancia Jl:.tr;: 
csJratrgicos sep:tr3d~menre, on todc·s:tG me~mQ t•he:;::trrno.:: <~O Pn r~ c Ama;wna!i peJo inWt'ior . 

t?~~0âirecç~o daU:-t d~pcnde. poi~ . a r.cm AA· [m L:d problem~ fic"ri1.1 r e:-ofv !:lu de.::;de q ll \· 
r:u~'$~0 d~'queJI(·s: Hn.;;;, e .se rã mellu ~r 01quelln se fiz cssr. (4) uma e.::; tr:•cla <1.._• fe r ro , qu~. pH 
'lue ~J.:.r."'nq1 · r :m~ ior uumem df cc,nd i~·õi!s tlnoo do l•mile da naveg<1~".ào do ~ r ios Mfldeir;j 
fa\ OOJYen) o a lod;,~ ~ ~ :-i pos~i Y~I fôr , s(:m oh•i~ e(iuapore, pa~!"a~.(.c po1' )-f ;Ho Gm~o, CuyoLli. 
<lar jamr1 1~ 11-= ~tÜU I<~I'( .S coud lt;Ocs de eco- ]JI)Uto 1n11i ' rueridinn:,f .da na··c{1rl!vio do .4.rr: 
n·Jmi:l . .'Jllatw, e fJ Of Goyaz ~~tt: c- do S. Fro1nci.se••. 
A~ ~im pois, umn vez que a i'so n~ :lfi-:J SI:- riGdeodo con!inoar pe ~<· Y<lh.~ doJtqu tr inh<nlll .· 

:, f i.,!'f,rl das eircum~l<:~ncia.", ~d a llúiSO ponto d ~J : :• t t~ o A!\an\ico . 
Ie f~renem o rio S. Pr:~nciM:o. ~h·o pna onde 
r•.n,·er.:t~~m {; 1 ::-uma.~ do"::- no::-s11~ eHr;J d!lt; dL~ 
!en o. f\:1 grl\nde ~tcriio n.Jlr~avet do ma
gc_sL(),;;o ~- Franci:sco, iorlas <J : ProYioc:ns H· 
m~ \ rop hes C·:l l)l ~llr t· com :i prorincil d~ 
)11ni.'S, {•Dd(; ua::ec 1 1e1n i ntcn·~ .-:~'~ cnthezour!'.l· 

\~ ~ E l~ :1 vrtg...,Jt Ja 1\~c.~n lr lira,ldl Uslt Oet-:c: . 
q ue 11~ o:l i: lll:'l! -s du 'l u~: OtlJ fl Ifl (\d ifica \::1 ~• . IJU t' 
peio r.1. ;~s cond 1~õc.s poii · icl .~,~t•3 • ~~H.:~s. c-o m· 
m~r .. ·i:'le~ e ecr.lw:, • lc.1~ rf11 !)rárJ.ilt M"feria, t:f'Ht~·al 
tr~~,u1.'\ acima.. \"h1e -)''"')pa. 

I 
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Ao p•sso qu• quotor>.e r.opi laes assim se 0> fins e;trotegicos de uma e.'lnda ~stra te-

eonce.ntravam, se identiliCJ.\'am, mesmo. cum gica, sendo fac-i litar meios de tnnspor te à.~ 
o commercJo e ctv 11ís.1~~~o du wterior;. ao passo tr()pas e ma,crit~l de gu(trra cntt·e a~ princi
qo.e- quatorze capitaes. se potiP.. ri :'m reunir pacs praças forte~ de um paiz, afiol de, em 
em um dio dado, quer o as margeos de M ssos um momeoto dodo, podcr·se Jttander o quae.;
grandcs rios~ quer nos nosso-5. plainos immen - qu~r emergenc.ia3 bcl ico:;~s, qoer nn littoralf 
sos. e quer mésmo em qt,a!quP:r dcstti "Sca pi- quer nas fronteiras, ~egue-se que tan lo mnis 
l ae~, a:-. outras lmr,ortantes pro\incias., como impnrtaote ser it uma e.;t rada ou um systema 
J?f3ná com sna estr fl :la cstr~tegir.a tle C:ory- de estrados, qutnlo mai~H numero de. praças 
\lbn :i Miranda, R lo Gnr11de. do Sul. com a sua fortes puder communicar entre si. 
iguo l eslr3da de Porto Alegre :1 t;rugu•yaov, Ora, em um paiz tão 'asto eom•l é o Brazil 
1iea\·am 1 1\r~s desta commu nhJo, coulmUt)bã·J onrie a maior proYincio t~}m 6ol. O()() e .a menor 
t:io nceessaria~ desde qu<.•, b loqnf OJdos qu.).l · 1. ~00 le.go3s q uadradas. subindo a so3 so· 
quer de<les porlos, como ella< não se ligom perficie ao elevado numE·ro rte ~00. ~60 I~gua; 
por nenhum pooto do 1nterior, 1Hio poderi;1m quadr.Jd.ls; onde ce.dt~ <:D JlH.a l de prQtincill 
r eeeber r eeursos das outras prov·incias, senão tem deposito de lrcp.a e mblerial de guerra, e 
roui lo tempo depois de J,w>nlado o bloqueio. é por consequcnci:o uma prnç,' forte; em um 
A~st r:n , :l unHtO do Arag-uaya :w Parauft é um ~il tão "\"t'l!!to. d -:s fJúYCHJdo, eo:>rtado d.e grDn· 

faeto 1mpre:-:eiodJvel (ti) para a ::~rantia dos des rios n~vegaveis t~ limitado oc('.idental
oossos di reitos po!itícos, c estabilidade do meote pot paí<e~ de formo de governo heete· 
:msp:cwso futuro tlu n OS$0 c.omme.reiu! rngenc.1s ao n osso, c per muíLas outras eir-

A es l.rad.:~ do Rio Claro b ~f::~to r.rosso. cumstandas hostis ti nó~, seria impGssivei 
longe deo ser C3trategi r.31 é pouc.o r.ommr..rcial. deixar de h:~ver um sys·;ema de Vi3ção que: 
M:lis prudente rôra CJtlê os estudos urua ,-ez fazendo o DOS$0 commcreiQ e poYoando tJ 
chegados a um pcnto conYeniente do Paraná noss.:• paiz l)e lo irHerior. nos pu z. essc Jbriga
ou do P.'tanahl"ba. S. Ex. o Sr. mini stro da dos de qualquer eventualid•de bdico<a. 
agl'icu ltu m marid~Ú:e seguir o rumo de !'\orle Melhor ~ystema dJ que aquelie qc.e t ra t:"~ 
em dem!l nd:~ tlo A r :<guaya. ~erht m~i· • r.a- de unir todas a :-: copitac5 de pro\·ioría , IOdt~..: 
minho rmdado, para nüo ne~. r ttld ti perdido. c::. ta~ prá~as de guerra c de ec-mmêrcio; sr~ · 

E dezesete ca~.itae~ de pro,liacia ncliri(tm tema mais economie'1 d:) que o que j â apro
iotimamente uu.id3s: p~lv interior, ·~.m pre- veit:l tlS fStrada:- construidns ou em con
juizo dab outras que se J}Oderiam u nir depois, stroe<:3o. $eria impos.5ifcl tmag i nar~se. 
directa ou iDdlrectameute . A su:1 gromde ;a nt8gcm e:.tit, o tem da:; con-

Ex.po~1o um plan(J semelh!lnte 1 nús t:u t1·a - di('.õ:·~ eeonomicas, em permil ti r que cnt 
r emos StlCce3:'irameotc e m C'l clal bes para qualquer ponlo d!.! nossas frunt<!i r3s, em QUa l· 
ju;ti licar·lhe a Ut!hdad~. q oer ponto do lltlorol ou do interior, ond• 

Co mro~r~m os r.3pi.1nm ~nt •.> n dh cutir it.~ houver n:,yegação ou cstrvdn:-, todas :)S pro. 
condições e-s~ratcgic-as, depois cotrl;ir~mo5 em vindas podem ·se r:-.ur repre~en tar iguatmcn
eoudiçõcs do eeouumia, ns quacs: uma ,·cz 1e. iodepen.tenle mesmo de bloqueios en·~ 
t>rccnchidns c {IC<.·eila::: , fi cam ip1o {act r. pro ~ nosso5 portos de m3r. 
vacln:-; a~ vant~zens poli tic:.s ou ndministr:~ti· TcKJas as provin ci::t~ n o cu;o de bloqueio em 
Y:lSJ a -5- estrateikn;. e commercmcs. no~sos porto~ m:1ril im·n. pllderüc mondar ~em. 

Antes, porem. dtgamo: nmit oulra \~Pz: 4-\ contin~entes pelo interior. Jlilra o ponlo de 
união do \rag- U:I \:1 ao Po.~r<.~ ná é u m f.;)C\() t?i:o 3C\'iiO : poderão no c:t ~o d t' gucrr:ts- 1nl~tinas . • 
imprrscindi-.el, ·que s1 0He n:lo se renl tznr , a;;: dess:;s funestas guerrn ~ ch· i~ · pelo jn t~r io r . 
estrada~~ de Porto Alej:trC! :i (rugua~·a n:.t ~ rlt• ma nd::~r seus '\"aliot:Us C•>ntingentes ao serviço 
f.or )'líbn :i !\li ronda, deixom d~ ter n impor· , do reslllbolccimcnto da orde3l, da paz c har
tnnei;, cs1m1eg ie.;1 qU•! se !tJc-s fluer cnxeq;t~r. 1 monia, tão necP~s~ ri3 ~ n r idf' e pro::peridadc 

Consideremos UP.s ta cnpilu lo que as e~lra 
das p.urtem dM. capit(les c pl'ocornm unt rio 
lla\'1?-~:wel , um:~ pr,:\Ç3 ·:te t::: ucn~, ou, pãrtindú 
de ~m rio n3ve~a \'el . procuram outro rio. 

\ e-se que nindi.l n:io podcwos ctle::tar a ft3l· 
l:lr d<1 d ir Aet;:1o ele ('()da es~radn i:><.d o c1 r;~m ent~ -
Qu:ind~ o (H.de n liO!', di remo;; () qne nos. va· 

recer m"as acerlndfl. Po: l'mq rrnnto sup\)omos 
que. ~f. drreeç-Ue~ .P!!.rci::tcs 5:ilO a~ tuc hc!l·~s 
pcss1rci> em r elação aJ J)lano total, p.or:1 p3· 
dermM Che~t~ r [ls:, conclu~tles nece::saria~ . aos 
fi n ~ ger:"tes :1 f] th .. no_, propuzemos. 

}.3sim pois, Y(~jn mos c:-; Hn ::. btrolleg i(;u~ 
rJ ut.· cstt~ plt.no ,·~m rc~Hs:~; . 

(~~ Ta l é a [rm te ~:ron~e surg-i u :-r. lJOvissima. 
Gt•atlt!t' !\'o·l'le S1d1 ilrJLli tlf' :lom mada - fi?'lt.nde 
<li'l rrm meri~..ional cto Ara~u~ya ao r rala . 

o~. :: n fl~õe~. 
Aie•n disto. umacutr.::. \"antJgcrn , t:· de ~r;~ u

de alcen~, e q ue- todo (J d ioht:íro despendido 
com a fo r(·J pu blic r1, jf<i freando pP:}') int~rio r 
do pllil ao servi.;o da la i'OUra e do commer· 
cio~ para depoi ~ tornar n entrar em m:1ior 
escala p)r" o tbe1.0uro, de oode ellc sallira. 

Não i r~ ser l!as tu na octano. em beneficio 
de p i o ~~~~ e~ trun hJ .~ l de o:1de Y:tDt(lgcm ::al g u. 
ma n -::·s podi•ria prO\'Ír. 
D!!"nec~ss.-rio seria figur<ir hyp~·lheses dP. 

osMlt•Js ~is no~!ln~ fronteirsi, porque desd~ 
(1ue CIS nossos vi si u tJ o:~ ~oubesst.m que em 
um momeo1ó d•do o llnlli l iote.ro. ~o Atno· 
zana.5 ao Pra::::, podil ir em mu•lio de seu~ 
filhos~ ~mag:.i r o tgre;;;or .: desde que os nos
soE n~tnhns soub~ssem que a nnssa ,·)açã 
aporfd~O~ •h. nos parmi ti ria ta€s prúd i~dOi de 
r~pide2, de remo (• de pod.r. com cert•z:· 
jtimaio ellc; r··itendcri•m rrocur:;r mrom· 
modo r-no~ . 
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Por outro lado, bem pode ser que. ess.es 

arrufos bellicosos dos nossos visinhos do oe
c.idttnto nâ(l sejam mais do que um inccnti'\'"o 
para fater-nos de spertar do letbargo 1J3 _pro· 
ver.bial indo!enci(l, c.on,·id<.~ndo-no.:; d·esta ai'Le 
3 promover não só os no:--:;ú~meios de defeza 
como O:' nossos elementos de força prospe ... 
ridade e riqueza. 

E' bo•n Jembrormos o que na Confederoçoo 
Americana se dl~se n nosso res.peito, por oc ... 
cazião da guerra do Parag~ay. ~his _ou ~enos 
foi este o pensamPnt~J : c ~~ o Brn:tl tivesse 
feito urna estrada de ferro para Mato-Grosso 
r~âo (l'ria ·necessidade d~ (;tmstruir uma 6$t'f'"ada 
rl e vuro, p~ra transportar por ella o ~<eu t""Xer
cilo ao Rio da Prúta. ~ O qu~nto vai de iro
níco nesta 3pree-iaçiiv dos nossos babitos: de 
mdolencu e mcuria nDo convem analvsar-se·. 

Continuemos o nog;o asserto. · 
(mo grande vantagem estroteglca da es

trada do .--\r~guay::J ao Parana er:,-,. que. sendo 
ella constru[da desd e :1s C3heceira.s d'aquelles 
:rio até o ponto conveniente da prov{nci.a do 
Rio Grande, :~eme-lhanle e$trada seria uma 
guarda avançnda em auxiHo da navegaçào 
do rio da Prata, cujo curs'l ficaria livre d'en
tão em dinnte (ü), 

Da.s quatro sonos ou. regiões trn qtM divid~-mos 
o Brazil 

Com QUflD.lo algucm tenha di-ddido o Br'a1..il 
em tres zonas ou havias, nós, ~em entret<lnto 
termos a mais Jete inten~~o de contrariar, 
dividímos em quatro b-~m d1stinctas regiões o 
Tmperío do Brazí!. 

Tal é a direcção de ~eus rio~ e o volume de 
suas Bguéis, t:tl é a dispo::ic~o d_e ~eu S)'stema 
orographico, que talvez m:-JJE dt-visões admit
tiss~ ; entretanto adoptamo!' a se~uinte divisão 
por melhor se prestar ao estudo que ence
tamos. 

Assim~ pof~, em addltamento ao assum~ 
pto é lmprescindivel conhecer :=~s .zonas ou 
regiões em que "dividlrn03 o terrítorio brz.i-
Ieiro. 

i_ a A re.giiio do Sul, dominada pele.s rio; 
Urugu<J:y, Paraná e Paraguay, de cuja cooflu
cncla tira o seu nome o rio da Prata. 

Este r r o e .:;:eus :;.ffiuentes..tão fam]Ji.are:S a DÓS 
todos,alem de onnhnrem túrrítorios nossos e de 
nos5as fronteiras com os EHados vizinhos, 
são o melhor attest<Jdo da grandeza desta re
gião e do c-uidado c atteoção com que a de"\'e
rnos encarar. 

2.~ A re~ião do Norte, a regiõo do Equador 
a Amazonia em surnma ~ 

Nesta u~gião tudo é collassa1, de~de n sua 
sup~rtit'ie acre se eleva a l60 0011 le~uas qua
drados (mais de metade da snperficic to tal do 
Brazil ),até a immensidade, a g randeza e pro
fu~Oo de seus rtos. na maxim~1 part~ nave::;a
veJs ; d~sde a uberdade e riqu •:za de seu solo, 
atét diga-se mesmo, a Yélstidão enorme de ~eus 
desertos! 

3 • A região de Sudoe<te, dominada pelo 
rio S. Francisco, o~de nos de menores di
mensões cúmo o Parahyba, Piranhas, Jagua~ 
ribe etc., se dirigem ao noríe_. como- que 
querendo prevenir ao oceano, c, de urna res .. 
peito;a dislancia: saudarem a presença impo
nente do gigante americano nas aguas do 
Atdantico, com 4:.s. quae.s SP. confuode l 

i.' A região de Nordeste, dominado pelos 
rios Parnabyba. Itapicurú. e Gurupy e com
posta e:xclusivarr:ente das provinc.ía~ doMara· 
nhá:;) e PiallhY. f a regU1o dos médios rios, a 
região encr;:'IV3d;,; entre as regiOOs do S. F.raa ... 
cisco e .Amazona~;, como parece, para expfl ... 
mir~nosqlle a !nu Yida, o seu progrcs.3o, o .~=eu. 
futuro, de~1ende elo desen\•oh·imento do giR"ante 
e à o coiGsso, do S. Fr.ancise•J e do Amaumas t 

DescrlminMas como ficam as quatro~ re· 
giões, é f~cil de ver que cada re~ião tendo a 
sua a·rter1a geral, estes os seu:; ramae.~ provin· 
ciau, e estes,finalmente, os seus ramaeg muni· 
r: tpaes, cornprehEnde--.se que, uma vez unidas 
aq ueilas e.;trad~:;: ou arteria;,;. geraes~ temos 
realizado o conteudo da tão c~lebre e salutar 
maxlma rr<-ncezz:- L'u.nion {ait la for-ce I 
C~da _unJa das quatro reglôes com~nni~an~ 

do-se dtre"tomcnte pelo mter10r por mterme
d. io daiõ arleria~ gjra~.s~ ãs quaes estarão iigadas 
as r·."l!Htaes dns ptovwcias, deprehende-se que 
em qualquer po1110 do system•. podem as pra· 
.. incias se fazer repre.sentr.r, o C]Ue é uma alta 
ex~~encia de ordem poJ1tica e uma garnntia 
mdispens~\'el á l1tegrldnde do tomio nacwnal. 

A reRlà() de ~ordaste sertt unid11 ao S. Fran
cisco, Iocf!ntins e Araguayn. (i) 

Expo~tü !1$:-::im o nosso phno,entrare-mo~ P.m 
ou~rus assumpto.~. uma "'eZ que pela propria 
nalu::u~la rlo projecto. estão bem patcnl.el'l os 
fins geraes de orc.em política: esttategica, com~ 
merr.ial e econonica, os quaes flr.am c:orn lm!:i
tante r:=scrupulo ~~ cuirlado bem ron~uii.:H)o_:; . 

Rede fluvial .A-maz.mica. 

Xe:isa re!tiâo não ha nr:cessidade de estradas 
de !erro! · 

A namre:za prodigamente espalhou por alli 
estraáa3 andantes, na phrasc expressiva de 
Pas~J. 

E' uma. rêdc ,;ignntcsca. a rúdc flu~,·i.'ll da 
Am~zonfa. Todo~: os rios são mais ou menos 
naveg_a.ve1::, maís ou menos extensa a sua na-, 
vegaç,o. r 

O d1stíncto engenheiro Sr. Dr, EduardG 
José ue Moraes, no seu livro sobre na.·oeqaçào 
i11te-rna do Bra::..il, tJ.s:::lm se refere ao Ama
zonas c o.ffiuente;~ : 

( 7_) E~tas uniõc!;_ podem fa.z e r-s~ p-ela est~ada 
da B4hJa .20 Jo;l'!o:~•ro, S. Fr~ncisco, Therezma, 
Caxias e S. Lutz do !\taranh!1.o ~ e pP.J;l ..-1.\ Pa
rah~·ba. a Carolina. no Tocanhns e Aragnaya. 
ou peJa da. barra do Corda á. Carolina c Ara
guap ~segundo se julgar meJbvr; de modo que 
a P-strada f'\-ile ~·• ~l'l':l'íe-" en~:.aixoeirad~~ dE":;;.tes. 

____ rio~~ pas~a nd ·::t ~o sul Íie.stes ohstaculos, onde se 
. entroncHa com a que se fi2.er á margem tfo 

("6) Eis o fll'a.nde pensarn2 t1to que impõe a. exe- '.Aragu a. va, caso nas 3gnas não possam ser ca-
.cuç~o dessa obra.. ~ t:anaHs.-iãa.". 
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, R~gi;n desimpedida de cachoeiras e per- o botnem fa zia excepçã·) ... ua pequenino I 

feitamente navega\•el , o Amazonas o:ffcrecc Na -rerdaae, seja ·n os licito "gradeeendo 
~2 Jeguas geog.,.apbicasde n ov egoçii>. oquclla liçoo, p'fgunlu: 

' O engenheiro João Martins da Silva Coll· Nó• que lemos no li oro do estrangeiro, que 
tinbo, subio ~lo valle do P urús, no -çapor recebruno.;; a :;:ua i nstrucção~ que o fmi ~<Jm os ; 
Piro.jd.. uma r.s.teoç.:io de ~''=0 legua.; de ~O au nó.; que &»ra bazearmos as nossas asserçõ-?s 
grão, voltando por fal ta de vivere:., apet :1 l' ÕP. '·amos buscar um precedenle estrangeiro, 
não ter .tHê abi encontrado ob:" taeuro a]gum . purque Uào havemos de seg-uir os exe:nplos 

à a Confedera~ão Americana, deste gran tl e pail 
c A nav~gação do Arj:;:Ut;''a mede msis de que. o primeiro no mundo, fi zer~~ strni"ez rlos 

400 legnas, entretanto cerca de 35 de corre· deserto,, ' Mllo<sal estrada do Paci!ico, em 
rleir.s ,.; p.rmillem a navegaç3o por c~noas de cinco annos apenas 1 . 
2.000 nrroba. de carga '· ~ i r.·o·oos de norma taes exemplos, antes 

Mu i los outroHIUoentes acham·se descrlptos de que apegarmo-nos .!s prallcas, ás osauças 
naquelle livro, b em corno no En,çaio de A ntro-. rotmeiras, que um mn~ entendido cspir1to ti· 
polo?ia do ill uslrado Sr. Dr. Couto de ~I •· moralú acarreta, prohi biodo qne o progresso 
ga lliães. no livro de t;asteloenu, onde até C<Jm suas Ws 1mmortaes seja encarMo <!e 
acbam-~e lindo~ eci~nt i ficos atlinentes ã con . f:tce. Sirva-no; de norm:t o preceito econo. 
diçõe• de novegobll•dade, • lém de mui tos mico de que o cr~di lo f dinheiro, e, firm es 
outros e~cr i p toscomo o deBclmar,ete., âcerca n1.•ste prec~ito, saque .. se sobre o ru1uro. no 
da .;>pt idiio d'aquellas terra~, p:~ ro t~mpr~zas dizer dos eccmomistas, que não u ta. rit longe 
agr ícntas e í oriu~ trüles, os quaes consultamos . o dia em que o Braz. il 1·ealizando_ uma g- rande, 

Todos estes e outros .muito; escn plos que muito grande operaçA•l ae creditO, por tempo 
temo~ lido StJbre aquella uJJe rrJm a região, nos la t!.lbem louJro. podcrti da r li·;õe.;. a<.,s pa íle ~ 
le,·a ~ concl uir que para elfa não ba netllssi · do mundo. (8) 
d<1de d~ estradas de ferro, 5inão para unir uma Por essa fórm<.J teremos resolvido o pro-
parte n:rre;uvcl o outrn de 31gu rn rio, difii~.mt- blem:J.: • F<.IIW·n·J.~ ct~ píues c br<JÇOS ... 
lada por ,, lg-um:\ c~choeira ou c-orredeira on de Appa.rt:!ça o dinheir•), que os brneo~ estes 
o~ trahalllü ~ hydrD..u li~os !'orem m<Jh; dlspea . viràv :..traz deite, porque ae din heiro· p(eci~am 
diosos. Nós poderia mo.; ler ·.od:.s a.s lisJugeiras as· 

Eoc rel:>n to_. aquPila ~~gi ão, :,;~uella m et3de piraçõt~3 de a ttiogir \\ ~ILnr~ das g randes na· 
do ~errttnru:. hra1.1let ro, n ão pod~ fi car segre~ çõe..: . ma~ ll f •)llna: :1 r•)l ina nos al rophfa . ... 
gada aa rommunh~o d,l~ outros l egiões, não .coube :'10 Exm . .Sr . conseolbeiro )lanoel 
der-e iicu se r~n.:c-:td<.~ d.1 enmmu nhão nac ioual · Ptnto de Souza Dantas o promo,·er c a.ti\·ar a 
deve cc r on id~ às outrat: r e·gii;e.3 d1 Im perio: na\•egn~~o tle fl(}SSOS princi p_aes r ios, eujo 
pvrqne nãoci1mprehendemu$ admin islraÇtio, c_u.r.so ltt r,• pi'l9. md14rtza.: lendu ser mouopCi· 
commercio t?- (,i'l'ilis:u;;to rh: nm paiz, sem YJ3.S I hsado. . .... 
de commanicq;iio, ~em estes elementos fort~s Porque p~c. u sa~ ~. Ex. o Sr. ~osel he!ro 
de uni:io a progresso ' Cos t~ Pcr(.•trn, n nao. menor, n mUJtu ro:uoc 

Un:t·.sc aq ut.'!la âs C·ntrll .& r cgiôcs, por meio g~orla ~e ~ctctr o _.pa1z_ de )um~ !J(l3 r~de ~e 
de e~trod~s clef erro que a imm i gra~~to nU:> $e e .. t rad ~ ... d4..! rer.r? · P:) rqu~. d.eclioara ..... . Ex. 
f~rá esperar. ' • de reunt r OS dn -ersQi E- lemen tos. esp)rSOi , .~ 
\ _ . congr,.g.li·OS to!los tto grnudc Jnt!ler da nru· 
. Ab:Jodon~P. ~ pessunn n~gunem da~ C'Oio· dade, da força e d!l progre~so dit .nt~:ção br.azil. 

UI JS, ood;~ o od toso !l~ UlliD. t u te la ~em pr~ se. 1+-ira? · 
osum ta, e c.eda ·se o passo a jmmigraçlio que c ihl · 
support~1 . uem póde .s u~• poni.lr lulurc~ ; pont ue :.\1ít1 o acredi tamos. 
ella é ('<)rn po51a de elemenlos li t>(:t.B rogeneos. Cremos, porém_. qu.! S. Ex. fatendo a Jei 
que em geral 11:i0 liÍlllitr.em .sen5o prugrr~.so t: que fez, sobre garant1a d~ j oros, ã uma e~trada 
l l .IJer d ;.de dí~ !let:3u. ~m cadu pro,~i ncia. n:io Ee h.n· ia c:~quer.i do de 

A réde. Jlu -y·lt~l do. ~\muton ia , doqoello vnõl.a l à·l g rand~ fim. mão grado os afilhnJ os que 
região. dm· e pois, ser a nida ti r à·1~ Cerrca das tod·Js os guvr.rno~ , en·.rc nós, bõlp tisam. 
ou Lras r(~gi ões, V\lf:.l fúrmõ.r u.nid .tdt\ sem dc~
memhrOi mcnto e syst .. ma. sem ll.S escreHeucia~ 
capciosas do p::trvnato e do empenho ~ 

.:\c ss~ terra d 1cia de riqueza, onde outr'or~ 

Gm-nde arte1·ia mer:cl(lío~tal dv .:li'aJU(~ya (!O 
Pratil. 

2'\ão pod~mos- entl'i\ t' n:.a .lpreciacão de Liio 
im portant~ o;mmpto, sem ind•~armos úe q ue 
maneira se pretende tornar estrateRlCtls as CS· 
tradas de Porto .~ le~r·! t t:rugu,·~n~ c de An· 
tonina a :\liranda. .. , · 

o prcp:•ro dn m.<tntcigo de to rtan.l~o , o l)ir3.rucu 
c o pt> ix.e bo i cons tiLu"m a suu indu~tria , 
ambem g- ra4;ns :ls empr&tos de na ~·e.gaçáo q 11e 
alli (',Ãi:.lcm, j ft ti~ cu l t-iva o precioso café ! j :i 
se extrohe em auuudancia o caoutebouc aa 
5~ringucira 1 • Or~, estM l~i ahas, lfvi~~D~ como .se or l ,nm, 

Foi nllmirandc·, ~P.m duvida: l'l mascula pn· J<Jma•s pode~o ter 1~1 Jrn portnn~;Jtt, porqnc, 
.ian çu deõs> terrn de pro missa~>, q ue um celehre dado o caso de bloqueio em qualquer da~ueile > 
n<l tUr<l li3(n, cujo nome cal3mos, aYen tu rou p_o~t'?s 'Po.n tlmos, _fic.am csLêl3. es tra :l.as. . tmpos . 
est3 ~ pofa vra:-.:, t3o rep~~adas de cru~ l .:::ar . 1 Sibili t~uas de t ran::pot t.l~ t!·C·PU~. por [SSO que 
(:asmo. por ver' o d~sd~m rom qui! era t rnt3dn : I o camJnhn para c ll c~tr 3 e lias t! o oce11no . 
• Nn IJraz il tudo era ~rande como :a nttturez~ , 
ainda \'ifg"t:ffi, 0 pOtc.ÕÚt~"V {l; pO:'Cffi 0 homem, ~ 8! \'iJ~O ÇtO]"<' Li tinulf' ú:·:') na !'1>;">1.1.!>1 1'~1':-J, 
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O littoral~ portanto, não deve ser o Cami· ar~cris, que c.sbô~amos~ com o do oossas fron-

nho para c.he~armosáquellas estradas. leJra>, poder-se-.ia dizer que eram nullas .,3 
Ellas se devem com rounioar pelo interior do cond1rões esmte.;icas da estrada, por ÍSS() que 

!>"iz, para, formando syste.ma, complct' r a ella offcr eeia Oanoo ao inimigo . 
•·Me das dis(Jer31ls estradas do Brozil. · 

A grande arteria meridional do Aragu•va Que importa, si • respeiLaYel distancio á 
~o Prata , wmplet.uâ 0 mil a~re da nossa r~rÇ:J que ella lica das fronletras, c D!l ma rgem 
J>ela união que ella elfrcl ua com as diversas e;;qucrda do P..raná, a eollocam ~>aranlidt~ 
provinciM, oompletarã o não menor milagre de q ualquer ~ren.tualidade ou su~preza a 
lle tlar importnnc1a e 1ornar estrt~ \eg icas, t'$ · t~rne r : e demaas, H ella, pr eenchendo condi· 
r.r~das que ~r si só não o serão jamais. çoes a H:. men te estrntegicas, n1,o é es.:>encial-
~ão nos p:Jreee de bom al-iso, ·que as eaLra- mente estr3tegi c~l, não C base <k op,ras:Jts t 

•la~ de com petenci:. do governo geral, procu Pod~râ preencher Ii ns es~enc i Airnen t e estra
rern o littoral, para ligar as ~.apitnes de uo.;.~os tegicos .. si, corno é de bom constlho esperar, 
provincía;;;. construirem· f hei com!! tronco, ramaes para 

Toes ~irec~s, off<reeendo ll•nco oo cce<~oo as fronteiras: e i~ualmente sobre o prolonga
nao são estraleg-icu e muito menos economi· menlo do ~e AniJnlna. por Curytiba e llliron 
cas. Hasta eoosuhar-se á este rc5peito a e<trla du, qu~ a senlt3-fhaole fim~ bem se pôde de ~ 
do Br:•l.i l, pe~ ra ver que de de5\'.1llUZ6P$ pro· nommar- u m3 guarda avançou.la. 
,·i r> r> d'•hi. E o prohlem• das dis toncias n Em tão co rto e> poço de que di~pomo.; nõo 
vencer, em algo ma t"IRlergencia bc lli cos~, como Pf:ld~mos rilt er a e ri lh:a 5evern das vnntagens 
:;~:rü1 resol\~ido, ~ i r. ós não podemos c n em d () de semelhan te \H'terht, o que dcixornoG ao bom 
vemos prever quem, ·~ em que log{lr. nos sen_so pratico e íllu:<tndo daquell e~ ,1ue 
virá 3t~car · m~11S. 3e a niDt<lj:lm : m ia r~ ~~ludos: ,lescr e -

n~,ciCJei nando · ~e .1 ·!Ste _re-spcilv, V~·H) que Yarnos O ~en l. rs~o: 

~1is~t'~~~a do li_~o.f:'lO mar_quwl é intonvenien- P()rlindo da barra do Rio Gr:lnde ou Ara · 
Nn uos"o pl;mo :J! principae~ vjas. bnfe de guayn coto o ltio V.:rmelho, procura os ''l:alles 

Fl&lo o s~~lem~. :;-ãn as quatro Artcria~ , iloas do Tigre e CururitY; atraV4..':;83 a Serr!l Sella
ll u,~iacs e duas fcrrea!;! c-uj ;)~ d irPCçü~~ &üo da 11:1:= prcximidaues da de santn Marlba, em 
qu:.~,; i que re~pectivamcDte per 1)erldi oo laN~, alguma deprt!..o:;s,,o ou gan:::m\o Q ll~ ahi deve, 
:~~~r.nwltwndo- se ,, um ca~o p<.~rt i cu!or da!'i p tl· mmto n:Jt!ltolmEnte, r.xbtír ; segue o valle do 
ralleLtS :Jtnn·es~a d~tS pc·r seca me~ pal';lllelns. Bll cur~ fite 3 l r~n·e3~fl r n Pa rau uhyba, po1· CUJ:t 

Xem é, p(li.~ , raditd, nem quadt•ii;I,lad.o o rnorgc,m u::q ':lerdo. contmunra, e. pela d o 
nosso_ vlano, e ne{l) tão pou~o pcr~h~ttCO ou P~ra~a , dCj.•OI.=t de -~n~r<n·es3-a r o I~10 Gr.an·l~~. 
margt Jla.l. Os inconHnlenlt:s qne dat1i (Wde- ; Ttctc, A~_o llp•:hy, :::.onlo A n~~-;.t~ct() J PJr<lpo 
riam ad f ír ao C-cJ m rnerc io (sobroct)rreb1 ntlo 0 llr~vc~~flt to.ulbem o Par:mo,ln.n~mn n"' altura 
.·onsümidor com rret~ iuuteis e ele), li1.eram- i d~ nbeaã~ ::, •J_t'., en~_U~!Jlandil do,.; v alie~ ao 
nos t>~r.o1her, de pre(çrl!n·:-:ia .. o :lCtuoi S\'S· 1 Ptquer~·. ChO P.Hr;', Cã~zmhc, Passo-Fundo. 
tema da~ diJJtr.'fMl(~ e C•-rn:n-.'ltr~t··s orld·s ;. · Alto Jacuh

1
v ~te L;.ae~l OOI1.J, na eslrada de ft:r rt 

r .a da _:-.rteria dh'fl.9t .:m c.'m. ver ~J? uma' l':,tnttia d-~ ~ur lo A egre ~ ~ r:Jgllõ*Y3 o~ , prHIOn~Hndo · 
pt·o\•m t~ia l , e íi e:::ta seru ~ re C-'J·ln;~·rg~ , u rua es . ::c tL . Pd~! t o s n nrta .a cenl~ill, ~~ lo.s V ill le~ dos 
tnul~ muntcipal· srro10:; CA f~lJJtln_u ~. Pe·~r::u; 1. d~ Cowatua~) , !JU:; -

No :::.ystema d c1S C()Jil;(!i'_(1ndn c divcr .. ~ent~s, r andoC.msu~su, ~crntü e h nlllmente l clot~ s. 
\)Or uu:o~ adnpk1do, r:m que <J grande .1r tcr:a ne Cang- ussü, n1ais <l u mcot"IS, um r;.uttal 
maiLHonai do Arog·o;,y-;_1 .so ParnnO ó o máis · virú :l Ji.l:! U<~rüo olé entronc:-1r ·se no ('.3m inho 
fri z<r utc exemplo, C faci l rcconheeer-~c a~ U~ fcrt'Odõ~ Hcpubli c::~: do t.: rugo&y1 que ah.i 
ranta~f!n:;. commerdaes e eslrateglcas que o \"ter Kr . 
st!u trato ~ar3ote. 

lmacine-se dua; parollela> corL1das por 
nma sec;;nte quasi pcrptlndícular:- te t't::!tli OS 
v Am <• zon(Js ~ a e~ 1rada de Por to Al"g re 
a rrugu:,yan.n onidas pelo A.roguo~n e pels ar~ 
ter íOJ t.:~nLral; 5Upp:lllll:1 ·:::: e qile tros i-·n r~; lte l~~ s 
• : lltr~ ~i ~prtcm succe~i\llmcoto ds::. cnpi taes 
drl S. Catharin:t. i'l}ronij, S. faulo f! ,·~ia en ~ 
(.'OJI Lr.:tr 8QUell3. e.-;tr:~d."'• f:.~rmanrlo 3ll:;!UI!".Is <le 
iJ.? contados no t(uad ,·:~ nt~ suu;éste. tel\'mc:; 

Semelha !H~ esl rad:., t;on:-\1 ruida e seus ramaes 
teremoi .cousttu di' o cofre de nos~ as g:.ran· 
ti :I~, de nos~ a ro .. çn e riqueza~ e, 3 inda mais, 
pelo cuntactu mmuu e pelus !;errncns de '-l ffi i · 
s::-~dt~ que as re hH;i'les commerci~c::: fuem nas\ 
cer entre dous I<Ovos, tereruoo •ssigo ado comf 
o:; nu~.c:o-: -v!S inllo ~ o~ pn~i i llli tu.~ re.-; de uma 
lon ga e ;lur:adour ;t pa.1. 

tlesrri!)t.G ~ lJJrl~ :;ui da r~de geral dt· viação Grande tu·ter:a. c~utrul dV$ tiJminlocs de {l·r:o 
ti•J lm peno, CUJO h'onco e :t grande lirleria 
m~r i dion3 l UI'' At';'I C' n&Va ao P<'rtmó. 

5i! rú nmso ultinlo eS1 udo .:. ~~--~tr3da d~ fer ro 
u l~ Po r ~u A l.~gre a Uru~ua~·.o n n COUlf)Oil t: ll!e 
des ta rede. t.ornecaremo~ pelo Nort~, ~ part1r 
de_S . Paulo. O eslU;<IO Ü:'lS ~strada:; provmciat.'S, 
ole chcg"r ao llio ,;r, o do do Sul, onde fi oali 
::uu·emos. 

A.n ~e::-, p(, r6n, cunn·m dizer~ que correndo 
rcnjttnctamen tf: .'lorl l! o Sul, o dirt'\' .;;":o rt~Ef.3 

().•Ti\() jã Hcvu dil;;~. (·.;; t i csMa!I;J tende il 

c.::.mm unll'or ~~ navegaçi"it> do Mad~i r~ ~ Ara · 
gu:~ya ~S . FrmLCisco c.om u uCt!D iiú, u n indo 
em seu 11e1'eu rsc ctua:S capi li.u..:~ dê! pro\·incia, 
como ~j:tm Cuyabã ~ Gu)·az, :ll~nL d~ u nir 
lambem a toJ t• o hnpcrio a rede rluvwl do 
.\Tfl<tZ00 35 . 
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Prolon gada :i IJ~~stcat~ -J Alllsntico, em (~a na- , Terrenos os mais acces.sivcis que 5C JWdem 

Yieu·tu, ftt~ ln vat:e dG Jcquiti nhonh~, (9~ 1-: ;1 encontrar, _pura o est :~ belccimento Oe uma 
Ú()Sle ::léo l':tcific:;> ,s~rát--3t-O omç1 slr~d3 u-au..s - es tr ado. tiio 1mportant6; os v nJIP..<.:. rlfl .Teqniti
conti11fr.tal c do um talL1ru ímmcn>o poro o l nllonlw, I'Jr>catú ou UruCU)'a. 1\io·Y,rruelho. 
ccmmer c:io c rela(·ües politkas entre o Urazil e ourrcs. já m.t rcai~Ul a t.rajectol·iu d~ Joco ~ 
e o.; nossos irmãos do outro ocesno. motio;a na grande Hrtr.ria central: lo"ar ck 

F tc:wdo ~~ ~ u::t direcçào qu~f.i que pl rallela !l(utsif.:l:? pt~ra Leste e Oe.$te dQ nrai.i l s~ der i· 
ao Am3zrmm;, racilitará o e.st3belecirnento d 1~ girem ã Norte ou 30 Sul. 
rnTn3CS l~\ndcntt·s a. u nir a parlena,·cga\·el«.. õJ~ , .. O 11rant~:. do engenht-iro Antonio RPhouca5. 
:illluentcs d'HLJUcl !e ric. toe~ como o T~1 pajazl J em ú seu •Es!!tdo corap~,;atico dns tia~ de com
e o X in ~t\, enja corrente l ht~ fica quasi !lormal. ·m. r.mü:ar~to r-ora M ato Grouo , derrouna IJas· 

E qu:mdo p ara ahi e~t.abcl,!cer-54.~ a corre n_h~ I t :uH~ luz a rl!speilo de qoestão tiio irupc,rtante 
Oe •mmigra\~(w,que conv.Cm promov~r ; quando como sej::l a colLStrucç5o des.t..1 ulili~im~ 
ceti \~erew pnvu<.~ dos MJueHC's desl) r tos ;mrn~n · e ~ traU~. 
~i?~ · a tJ~vis:i.o d:r~~uelle t er r ito ~i:) .. em prc,~w· 1 I>eixandC?~ Cf•mo prommew~mo.;;; , pa1·:t o li~ 
CJ~,; n:ula soiTrt>ra, qmmto a vcaçao: - lal l~ n ., ·u es tt~ C.5Cr lplo ~ estr3!ln de Por to Ale~re ~~ 
direcç:w da ;1r 1r:r ia centrol. . , Uruguayan:~ c seus rnmac.~ _estrntegicos: t' II-

Adoptndu cstP.: r,J:lfr0. os preswcn tcs de pru· ) ir;·t r emos em ~!gum:u cons1der::açl.e.q r.. ~rat~s 
v iu ela, I E~:ndo ~u liio nm•• fJ :~ sc , ~·o<l~rüo rom u 'JJ~tin entt?s á C:\C(juib1lidade deste plaoO . 
~·~crupu iClsó cri ler io qu.e o ca20 exige! cvncedcr 
ew ad3> ,mulli cipaes. (lO) de.nlr~ <la prov ín~i , , j Excqui/Ji lidade do sy,tema 
jllf 3 coruplelar a rí:de de YIOC?O p!"VVmN<ll , ' 
o~,j ~cb ;.t qui' n. t~ hoje .nrto ~e tem rtttendido. 1 I::'-nos clol uro~o en1rnudo ue~tc a~sum~lo 
Corr.~rct~e~~P.-.~~ ~fth'l1m~,nte a~ ':ô~l ~f:"~J~~ aOirm..:,·, que deu(re 3li L:. t:lll~.s que nõt• lcm: 

~1uc r~,._u !t.~, r~c~ ~e ~ctne!h .. nto medlt,b. ('.uril! nb11 estudam f; nem tn01am intere::sc algum 
un r:crt~DfJ~- h~ ~~~·) ;f:mprc dos g~~·er~?~ .ú~ I pc.l a~ mEnor~ que~IJ)~;; qu~: \'i sam o iu t~resse 
todvs o~ pa.!i::e:)~ u ubJ eCto Uo Ill ~b du.::id! tlo p<.~lr i o ; ~-nos Uoloroso n!":~e\~ er:lf, q t! C dentr·~ 
cmJ)enho o:: :l..:'tl_rudo '-.!SLu_do ~ _ Jn dis iJ.ao:. de;le ja~'- tAremof:' cre~chlo nu~ 

~)e;en \'Oi'.'ld .:.t elffiO f?i.p.H d!VCI'5:l :- V~~~;1:JS Jll(>. rO de jni1.es ~ "' 
a J ID (JC-rtan r.l~ d~~ta r·.:gu o. 1~~da potlercmn~ Ju izes sem c:riter io c uimiamento alheios 
accri.:.~r(.:nt3_r ~t' CWt) tJUe :l JH'~!~ew·. ; ~\.! tuurJ ao a~sumpto eml,orn porem os teremos do 
._,:-,trttd<l ele tl••-r~--. n'i.lq_uell:.~ r,t"'~lt.K'..: ='t!l\t o cun- s.l!Jra .... \I,JroS tgn0 :-~1Úes c seUl critcl'in ~ l e:
tra~t:·· se bem ttnc _ unp~rf~: to~, c! o g~n.1? clu !!Hh tnldicionolmcnt'~ rotin~:~irús , q ue, por b eo 
huah•m c :-; m a oiJr ;:r .-:.uJJI IOH~ H•1 Lr~adni , I m r smo. r,l::da 1cm a ~Lnltic~ de !llPIJOr 
- ----- : o: que n sc i-?n~;a rc.side n:~_ s pootns de seus 

i'J.t H;·.j ~" Vi1•:·. l C!l J','\\" Pll:tS p~:o Yfi.H~ 1JO Mu~ 
1
• CJb CIIú S br~!lC05,~ e~ cl.lmal'iiO l~fil cUro a das· 

enry, pHs:tndo pC~J a. l·arra dt. Gu;; ~ c u i,~·, llO si c<.~ sentt!n~;,':l: L~t,·pla! 
6 . t·· ··u• c>. i ~c~ ' , el• l ,.:,~~ ~l.'ll t lh do \'éltl~ do _J·~~n ili· j Esta phrn::il: c~qualid'l cs~~ aue:aado de 
~~N:~~\b;lM\~u·t·.~~t~;{~)~ i~~ ~!~~~~y ~~~~u~~~ ~~~n ~-:i:-~~ ,. t c \rc z: ~ ~I) cuactC!•. aevi ja á f.alt ;:,. d e_ esludo 
\ ;'il:t'-. H b: ~~ em .-;rJil:Urue('âJ a cstrit ;h. tio c :1- c n-:-flt~ xao : ros~m1n I.:J do ~Jtiant~l Ct~sercm 
J · a·<•!ll:t~ n. !' fllbdt.•Pi ll:t 1'! "pc. u .,)l.; <J ue e.-tá c·.m- :.lgn r~;;. :'19Ue!les q ue n1J:; JUlgtnn c (j Ue eu -
ce~!d :l ?li _q \1"~~! · ~ r.aJ·~r. eonJ ~·t·t:!i ·::nJt rLl t.~ n t re J l rc l ant~) n;u sa_bom.: . . . 
Pl•t·. ~tl!!l?hm C" liuay e.u !ly . . . ~ Que pztr ~ cxtmgtu r·.St?: :t no;;~a d•nja ~mda 
- ~0 mol~\·c~iJ 'J:; !Yte '' t'r' :~<'~ ~ l. :'l _i : d~~ :t t, c:.omo / hoje ,·.obra-se () t:r~ pc.s:o rle_ ~ucr1.1 . 
l ....:·nl o~ O.,lri;Iados o panlo 1nl!~ '~t'l edJ<n~dl: .~a. '~a - Que il no:IS:l txpcrtjei(t) e Jnenor q ue a 
~i,':~~~~v. 'f~t~~~~{f;~ eu~ti'f~~\.;~·~~~~~.~~(;·~~ ~~c;!O J i t~'ll l ;lr ta ç il~. \~ fj.ue_ o n~~~o our,,, ~~ ~oeda 
ki lotuCt i'0:-1 ao:<i pr(J,1ud >t:', q ue , : ,.~,·em .•e1· tk 5· , ~ .. r.niludo:!!~ l.a t az.w dll C.Cta do exces...~ . da 
c.url'::;ados nns rios u,l '"i'i!:t '> ~ i .; , r~~ ra. d ifl!in~.:ir i ltnpo:·t~lJ!M , tç.._J.;)$ _ o~ flDnos. a uos..~:1 d n·1da 
o:. fl'e: r::~. F.'i-ll !'ond~ro~ ·l?..z~o d ·~ or:tl!m t:')m- · tam l•c· m •::;.i, p-J r B SO me:>mo1 <Hig men tando~ 
1u~rci:..l ~ inda p<.:rnutl.o:- aS!c_~nr~.u· 111:d :;: ;t u+: i;1o I se:u qu i:! ~~ tem h~ flüt3i 1.o ~r. h a r IJ ::-e~:-cdo 
fl;"!.s ~l'C•\'IIlt~'~.s~ per;·,s rc,h·~•JP~quc s>! hõt. _de. ·~·" - u~ ;o;;thir :liCI.:) ôcs:--~ t·l llLHt porq nr. a ;r_,í"nc iD 
~~~,~~~~~ ~~~:a,;.~r :1~;~s el~;r:i~~:,~~.; dc.~;~~:~~~~r::~;! ~~:; Loitla 61 a ~·et; n:t e a rotin~ t.i inimtgtt do 
estl"ad~t par~ u3 rios na\~l"'!!l\ Vt' i:) e o . .;o:,.~:m(.~. I pt·o~rcs:-l.l · ( ~l. . .· . 
Ta11ab:a~. J::mbH~i - aw.• ( Jc tr:tzP"I' ~' ca,it:~.l do ) l.:i s que l a.:: ~!fJI :-1 n JSS<1 s omo~ fl1 L;Ohnent~ 

llfiP~ l)O a r..arl•! tlti .~ hoje fl l" J•: Ur il C:u·;~ ,·~IJM;. - nrr:~s:ad \.i~ . :-: \"1\"~:l~f.i~. 4:!-m 11!11 r.tall O~<ie 
ll3S In·~ tJ .. ~ çe.1t!r t! :-!'5-t teu lati •::\, 1 !t :H~I~ J :. / m:,nlb'· ~·~ :J 1_l ~ t'~\r prüiiSStCi naes n<· c s trn n~eri'ü, 
:··n!~ ~l~l·~.~~_c : Jt i.~.,lf ! t :'l. il~',_ ~;·. r e~.t:-~ •~IJ;. (r:ot~~ C-::1 i f1;. ra ~~ n U·t1g;,r-se - 1 !1~S aS mais ~.;Onh5i Dh3l:i 
.tl:u ~ il·~ ~ ,.vo ~thHmHr .. ~, <'.a e~tl .l ·~ur: i'l 1nd.t 1 ,1 ueslu~~ ~ ll :lY.ta l-t r~nr:t.H~:-.P nn ~~ ~)::~- :~~~:'\ ou .va~ll,;s.t.'\. ! iRU' (!UP.ir·. q t~ .? i ltd:t não tenh:.mos d~ 
_;f!r~,~~~~r~~~;~; , r~; !:;~.~l·:4~~~ ~~j~~~r~~~i.~~ ~~Íu;~a~~;;,~ 1 r·ir d-~~~! tl hrtJ:C:il'' .101 min i ~ t ro , u nt. c~tut! i5ta 
t!tcrco:LI : c _cil ll'da.nl i), o 1;orl1J d t~ -..:~nk s ~ C>s · 1 l'lft:tJOWl:.•n& d :J w > n t ,·,lfl_o:Pt ro. paro ;111\"iar-no;; 
f.H'.\'1(1 m<Hi t llll3 mcds prvxh11õ: de qu~ o Rio .j:o. · tl•> LH'Dú:iO :ni~l L~l""' de p CH'!al' ! 
Jah·~ l rc· . I ~!JS <l~I X.E'nJ·."IS 1lC p:1rt.c e5iil~- cha;;:-ts, s\'m 
lh~~all:~~i't~·:~:~g~-~\~~·ia~1~~tsteJ~?1l~sl~el~~A~}~~~u;~: j as ~an_;r~ ~ n hH j:trnai : . 
cont ru com :1gueHe t rafo-dolx~mol -~ls _ . - -·--- -----

c't l!) Par.'! Qttc.çois, t• ret~nae r su::<o l3 r o~ 1~d1dos I •i O ,.P.J:t · st> 51 n~o~uc~.edt:. hoje cxact::ITJ"'Ilte 
~~ ~~, cl.lnce ... \5!\o ou lúmP-1-{IS ,1eopendenles dc plm:etdo l o_ me.:! Jfi_ü que cu o J::y~rYel em :l8í·L :.'ia.o c pre-
go \'~ rllo ~t· ral '! CI SO mat.>r p N\".'L 

v , !L - 2 B. 
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A R~t:>qllihilidnde do nn;s(lo p)nno depcmde d+J estrllda& de ferro. necessaria.s e i-ndi!~nM· 
rt~ nm~ unir .. 'l con(li(:ão, e c;ta .:ondí\·ilo ~ t•f:Ú 1 si es ~as: meam3 ::; j:í es~5o por el! e~ arri · 
nqaelta que tanw t•~m elcvalln e di~Hi nguido g1m~n taJns no num~~ro das utopias~ 
u~ J-'liYus Ua Cour~ tl·~raç!io Am ericana. Alli~manJOs, por€m, que ess:t~ linhas são 

Nar1uelk tmi?._ !ta umn cousn suprril)r a cxr.q un'els porque J.•nHmdam O! valJes dos 
tuU::ts a~ HJ ar~nlhn:;, f(lW os se~ t!IO~ nos tem nüs~::o~ rio~ . e são s.s. inhas que rncdem o rnai!'i 
le:,!;Jdü :- ~ a mrlr,.wilha. do que.·er .' eurto cnmmho prJtic)q~J entre a arteria .t;erai 
De- ~cobrin-~f~ :t ~pp tk.'lçiio do vnpor, <.' no~ e o porto de mat, en:re o;; centros de produc.-

nn•rarHh~mo,; ll oj~ de seus irnmensos ro- çDo t~ os de expo rt9ç:io. 
s:ultt.~dns . 'Iên do em "lEI:l a divi~ão territorial de n OSS-li S 
D·::s.e-ohri tl· ~ F'a r-lr~ etr i ~ t dade: d,·n~.micae .q, .; ua provincins, eetoe pla.uo e o mõ~is bem combi

::1 pplkaçüo nos en ~i nou tnm:.:(nitl:r o penso- o:;do, porque: 
m_~::uto, ljUef a 1 ravt: ~ C•S COntine.o!es, qur.r atra 1o Xü.o prira as rfJ 3ÇÕes internas entre o 
Y~s •1:0. o;•pann!'. ~m Sf te-r e m l'Om1der3~~o E sl31fJ e n PruYim;ia . 
?.m'.~::'~~~ e. "dislancio, o que a elcelr.cid>de :to O J.;>todo t~m ·1m cada Provinci• uma 

Tn;Jn i5.1o e mara·viJhoso, oão h:t doYid3. e.strn t;l provinc i;il. que dil idindo-a quasi ao 
M:ts tambcm é força conCdssar que . .:: l esLns: IUCIO em ~O<t maior e-:c,ensão. vem fazer svsre
juvençõe~ , re.5ullado da observae~o e ex pc!· rna. ent roncando S:! :i uma est rada g eral,· o a. 
ri P. ru·J:. e de relize:o casu:.JidadeS. lem nos cioaal ou ar teria. 
enchido de pa ~mo, ell as niio fn: prirnem m:ti3 do 3' A dispo.;i~~fiL' d<ts tslrallJU prcrllitlciat$ 
(l'lf"' o g-cnia eou;en'ador cte um on outro indi- presta- se- muita l!tHn ao eslabeleclmento de 
Yi ti;w. protP' ~ill n t'ls ma•:; da :; ' ' 8Zf?'f pelo ~c:uo . ramaes CODt'êr~entrs, on r..1•tra~as municipaes , 

Jarn:Hs alguem disse : eu vou de.sevhrir o c) 9.ue com preta a nEle p:-ovlnc,al. 
V<~ 11o r ~ applice1l~o; cu vo u d~scobri l' n. ,. lcct ri- •o) Xão pr~j udic:am , e.!t:ls dirccçô•.:!s, o esl3be-
cillad_, •• ~t•p l ir.~i-;;, e em cert<l periiJdO tu Uo lecimento de estrnd.t::-: t.r•1nx:w.t.itu>11lae.~. 
esL~n• completo. :1 ' C:~.J:~o pr1wineía po:ieró ter assim !leu em~ 
N{~t:-: me~mos que Jti t~ prendcnto ~ a eonstntJr por i(•. cornmercial din:~:lrJ, sem ficar n;~ depen

e:uiiiu hc;s de fe l'!':,. qu€ pag3 111 o~ v :l!)SSO denc1 ~ de 110 rto~ e il lft~ntkg :1 s dP. 0 11tr:~ s pro 
Lrib l;to de l ~mro ~ ; explorn~:ú~:-:., l o:~flt'üeS . v inC!<l~. 
nwvi111e rrto d e v.~rr~. ollrns d'::t r tt"!, fuPer- 6(1 :\. dir~eç~o d·~ t::-.F!s t-!4r:t d3~ não onéra o~ 
s tr n f!t ur.'l Ate. , qul'm dt! nós ~t! 3lrtW(!rin :1 or~')duc:to~ por fmt~s dP,·i.-Ju -; :;. di~ loncia5 
diz'3;·: E' .fH"I~f· is.o negoctar <·orn ,., Chin:~ (~ inuleis . 
o JaiJ~ t;: e preci$0 tn~urtar o tempo !!:l ~ to 7• . G•n<~nte ;:~ uulãu reci t}rDI':l de todos os 
em lr lh• AL!nn1ico ;;u PacHicu. Q1vm d1~·· nú ~ , braz JI .;mo:~ <l•? Ama:wnas :;.o Pr:lta e d,) Occ i ~ 
:wtr> ~: dn_ in lcir:.tiv() dtl (;(jnfede r.~çãr.· Am~l.' i- dr.nto ~o On e- Htt•. . . 
C<'!l~J LL:rw o ~t f!'"i~J O dt~ dlzer : t:' prêl~ is:o .g<o Cntn ~le.t n 11 nussa () :)S IÇ1i :1 t·.str:, tegH~.1, si 
~ahJT-5•-: ti~ ~~\\o"-if·r~ev e ir .~,:. tt ~ Fn1n- ; bem q ue S•'.P e:=b!:·t;i"l•io um taJ SHtem~~ sem 
cis;:o rb Californir1, p:1rt1 ~t1io !Í i r-s~ ~quel:t:~ lllret enç.)e~ l:eliir,os:·.s . · 
re5uhvdo:-;; ? ~ F. ' p_r~e~~·> ::~ l~~nú:~nr (l l}:::(•rl(l.~ . '.f: l'reen:- :1e os mJ_ s ele\":~dos 011::1: po lit ~eo.s, 
Oúdú 0 h OI!l t' m ('rrdi~:HlU J<•ffi :H"- pen~ tTOll ! :l SS~gUTn ~h melhorf:.: V.:Ul~:.o g~ n:; l'COnOffilC~Ui , 
E, precisv 1r-5-e em .:.'lmH!hO d~ ferr() do e no5 col~o~ <lere.;;!): , r1uer :\.s rc·:nlnçl•rs 0:.1 
i\ 11 ~~~~ ~i~J <Jo PaciliCO. c apromptai ·O ~'ll cinco goerra.s c• n~J quer < I ~ cuernas 
annos?~ · 10. Finalmf:." nk. q 1.e percorrendo c·~ totre
. E' .a h i onde _,e adm ir:1 a aud:~cí n dos no~~:o~ 11 0~ m;::~is_ uLer~~ . :r;~;~ rieus d.~ priJdm~tvf Ol i
J rtn~o5 dn _.:\m~ric-:1 d o ~orte i-> :lhi l•Od(• ocracs, c a rn;.us ~uhc3 !!ar~ nli~ para o desen· 
!'e :-u-lmir:1 :1 n ·rtl:'l.d?ira, a .ln ie:t. Tn.'l r:l,. 1. vol,•irnenlo d~ C•lrr_Pn~ d"e. i r.1íg raçãtJ

1 
<lc~linad~ 

llw :- A. mrtranill.a dn f/l'll"t''' a d.;r incremento :ts •ndu!'tri:l~ ('Ornrilerd atB 
:'i uã" f.-)r:i !I rotina. e~t:·1 Ó.<J...<t•' $ol:.tt' t? Cl a~ricoJ <.~~ c IU iHin f:H' I:trdr~.; . ' 

q_ue ~ :q~r:ob :t no~sa edn:;aç5o sori:'l! , fi n:io T4.1 tS fori\;n os fi n" que- l i \"t~mo.; em v:ist:. 
fura <t ron na. o fl'J'·~; braz11e1ro t::tmbem po-.iin pr~encllt't d1U11le rl..a_ dl!rord-.."111- llatlda na dtre
d:.r J i~:ües ao mundo, e a: t'XfffUibl ltd:uJe c~ao .~e "?!)~O'- rauJt uho~ de rerr~ ; desordem 
des~c.-; p{jum:; P: i nd• ~pensa'\-·~i.~ c:~m1 uh o·· rt ~' QIJC Jíl , .. ~ , dand-.> lo~nr él .'lnr.~l !l !las da orddm 
I~rro~ que o"'• csbllf;3 mo:; ~cria a oLr:~ de d.1:; qne c~onh t:lc~m~ na pnr·rmc~a ~o J•,• ranã, 
Ct~ cu anno~ btm!.•em ~ ont\e os ~~n~r_nos _gi~r:•l e pro n ncwl <".once· 

,Sj (t~ no~:;n$ f.Wiit.;r.;os i..'HUt:tl€:..;.•)m lll :lii, :;j deram r~ l'l'ill·:·~fOS ,'l tnri ividuQs diffAr2ntes,p:tr .l 
ft..:·~'!lrn m f.!i~ i lfa < r::chs n est.Js CJtlêSIÕ ·.~ :lo Ctl lbtrum~m Ct mesmo camiuho rt~ ferro ~ ! ! . . . 
qne p;.m;:.:c, C;t m ceru:r.a p rc..cur.'l n :.m le\o·<tn- . Alten rlí1 1Ut1~ qu,.. fa lta-no.-: f)óJHlla~·ãü e ca
ta_r, ~"r:; I Jt'r o b(~iri tu ce &~sooi ~~~o 1~ntrP< p1t:~ c~ ; <H t(•nd:H:w~ a nd::~ no ~mpen tJO dtl tiio 
llú.S~ ('tm~.'H de g;-, ranlia~ a :'l~.,_OC l:l~·flo . l!8':":l t~rdua tru~t!fa. JJ.:•ra ~:'-te _f,')Ctü ~<lllCC I OII:l tlo peJa 
hn seo 1 d"tmis nc·sl t ' (iO!Ít~ fC.lW tl!nUIU rlo prO·~ obsP,:n·~ ·: ;w ~~ "'Xí\•'r'"lr'lll.~! <l :- qut'l~ to m.'liCH é ~ 
g'TC::':'-1.1. ne-.- ~!':1 p1 CI~ r·o.~ a. ai :'I. \·':l. nca •. ·h <"•CIÍ\o'ifl .-od (• e.x tenS~I(l d~ ~.'l. r:Jd~ _ran lü matúr ~ .. a Eupedlcic 
soct:~l. n -::t'gTetlo:-J ;!;) e> n :r rlldcr~ imP.ni.o d:'l pat ri;.l. de prodU~\';J0 !;(m~ilr.Jad[l, ~~- conseç-uin temcnte 

P_ar;l •:rtw t~r; trll r t':n de 1~11h e 8 . m :J!-! tri"l r .-.$ tanh) tnal.or !-! a • ~ npor l:J •:õ~.--. e exporl:t\~iio, o 
mCJos (12) p onple: s·= podia rt>-aliztar est9 J) :l\lt(' I ç.v~~: erc •o .e C•J ibtlm(L 

. . . ~~ esla lej J-~ cn~~eenn pr·Jgrt>::;'-':~.J u:·nde a 
( ~~; ~;:l (l 5-.;-; í~ <J.ltciJJ_JYel, """'m :1 ~7~~~ fp:a J~ :t ~r tiDlm~ r t:~ ~10_!".~0 !5. Pt i!pt~Oho ..: .. pnr <~ que, poiS, 

P1 roJ~C t tJ fillfl l!.l~C !~oJ p:~r • ~s•l_l]u e a 1 e 1 _ o~ ~4 de ~c- ta o lo e ~no lllJusLifirrt\·e:l JIP;J,) de Ct}n::Jra ir-se 
~rnurr- d~ u~,3 J iJ crJ •' ul ~ ~ uma 1c1 !lnan.;l'Jra . estr~·d~ $ t.lt! ferro~ 
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At.ttndamo:; ainc1n, que ~c parn a gu(~rr:1 do 
Porr;:;:;u<w tives~;.:mo.:s t::ll rDdu::. que ~ollultassem 
os n <.:·ssÜs movioH:nto;; pelo inlenor, todo_ ü 
d1nhr.irn d~~pendido tic:.ria no paiz ao St'! rv: ~~n 
do eom!!lcrcio e da indu:::l ria. c não seri:1 ex
porlado para IC'lici1ar iJJVO~_ e:x.tr,mho~. 

Em nwleritt de coustrncçaü de ('(JIDinil ::-:: tle 
ferro. est.:~mo~ conn•ncido:::-o medo llfl \'idP ~ 
por TI5ocxl :-3 tir ainda oadnadoplado, t:stud}Jdo, 
decidido. 

O ;JJedrJ _dC\' t: :;er justo até q~nndonfiú s~ 
t.:onbecc :"t ánec1.:ão c J im(lc- rtont'Ja d<1. c:::.t.r.ada • 
l :tJ.3. depo i~ de Cl~~ uheci~a t . c_~tudvda , devcry 
:'<t~r mcunlincnle e eonst~n!;lo~:nnente nniOrt
:':tda, pois que do Mntr:~ri(l IOdo •_) ~ympwoHJ 
de medo (~. reJuciOJ n1~ill não denota mats do. G.ue 
f~·uuraHG- i.l OU C(lf tJrdiõ da parte do cdrmnJ. ~: · 

tr;~~ ~; ·~e f>J;:~ Ua ccn~urJ. incorrendo·ee n clla 
pelo síh:'Itdu! 

i\"~ n !'ir procure encher~ar na noss.a or 1gem 
fa.t ina nma esc; ~ataria ()U(dqur r ao s~:~rmos 
a\'~:iiSO ~ :."'lO pro~re:!-~o. niio ~ procure-~ c nnu~s 
n~ nossa lwe:ruÍçJ, n•i no~.s.:; pronwh ln! indo 
lcncla. nn no~~o d.t::~am or pelv estudo dn ii 
qutstõe! ut.~l~, u t:~tn~a de no::, so <Ltr:1z.J! 

j.~ \'llnt:J.;.::cn ::! politi~us ou ;;dm~u i t;~f~ tiV ~Lt: , 'l 
<JS t:.(•mm~r ciL1C ~ lê lll .n e-e ~~~ id Ll ,Jc..-: d~ ~er eJud· 
U<.~do:s afim d~ bcrn t atar no.) t'~ p irito~ a 
lltilid;dt= do pluno €U q ue:;tão. 

\'ejawos, ;)u i~. a tiirc~ç:ln de rild<J c;.;~ra_da 
em partirn:ctr, mda!.:· ucmo:; ~:' sua.~ eondr~:l) :,::;:, 
ch; cçoiiL'mia e n& nlngens eomuJt)rc.i.:J.u.:;, quo.) J. 

parte poliíi c :~ ou <1dminis~ratiHJ ficn sat isfeita, 
uma Ye.z que em um syst•~ rn~ U~sta notu~~Z~) . 
o objectivo das e:-tri.ldOS d;.: feno é fuc1hta.r 
meio:::. adrnin i ~ tr ativos ? a t..~rompta e fn cd 
di;.;Lribuiç.~ o d<l jn:;Líça. 

(),1rcmo~ o nosso juízo ~obre <~ d ir1~c.çãu de 
cJda es1Tí!dt1 de ner si_. ora t t.:·rnparundt' di rc.:
lJ_Ie~, tJra afJOntandu ~utra.;, I.JO mtuitc- dt.: jJX L:J r 
t_· ~..:~tabt:l .. · cl~r (l tl ma1~ v ntap~(ls lnl~~ Jdos l{liC, 
' ' is.and•.l uma arlcria, ou (!slr~da ·nacional. li
g uem a~ eaplt~~e~ dt>. prm•incia ou seus meJhores 
portos ruJ. rilimil~, q lle por isso fic~r~n .senflt; 
estradtu p!'v-t.' ilu:taes, aHm de org-an1zar uma 
ridi.• . yera.J. de ·d a-!;âo. As_ estradvs ti u_e nas 

. provm cíJ :-: conYt--rg-u·;·tn a qualquer de~ttl ~ , 
licar~o sendo t>str;ldas munic ipaN . 

A~sirn, cum~~~rcmos pela nos!'a priueip~d 
1·~t r~da. que Yi ~a a g-rJ n dc ;-~ ft!:ri~·~ IJUVi\.Jl d1) 
:) r ranciscv . 

o futuro comn1t:rcin do Rio S. F'!'<~U c i="C•J 
tr;trú a J nõcciirJ:Jrt~l nec~s~iüaJe u~ , .. ruceder
~~ ~ r ec ti fh:=<l(iJO da estrad·~ de fcr m D. P. II , 
(~ntrt' :t COrte r: Entre-Rws. onrJ~ curncça a 
tini; a do ce/d l' ~·, ~:m dcrmnula 1h 0<-tVeg-afJID . 

.I::' b~m (H"•J '.-.<H"' I!l i.Jlk ~t-~ ~nc~1n1rc r-nt.àü uma 
dcpr .~ssi"u a ti Se rr~1 dc.l\I:n·: :1/nn de eyJtar um 
e::xc-:1sso r};• fá•l t . dcvid•) .a un1a di s.1:•mr;Ja _inutil, 
qu~. ~~:.u·o os g-eneru.:i=: dJ.quell<~ proc~.·dentii:i , 
·tem actua1meutt.• a refl'ridtt t>~trada. Porém 

como i.; lO dem~nd8 muito.-; anno~, sig aum:;; 
Jlnl!:t do centro e seus tf;m~p;, :Hlj:H>:o' tÜI' ~-

,\ linho d<> eent1·o da e>mn' do Ferro 
D P. 11 , é a que prjmeiro ehe~ar6 ao S. 
Francisco, pelo seu ;tUue~Jte n :nt~g:l\"(~1, o 
ruo da< V etilo>. Em SH\ rrn_jec to dever i pro
( urnr :; ~ Taij}J!:, Lagoa l1 0 :\'P_tro, atJ o purto tle 
M:u~ahab!S n•a qlll'He rh) (13). 

Dt•Ycndo se;::u ir e.!t9 dir..::c('to. por sem 
d LtYida a mdhOr f! mni~ ec.onori1it: <1 . eonformc 
c.rcio qu~: t -'' t ú d ·:·c-idido, fica prejudic;;.do o 
prr,je~to <la I..og-;1a Donr[1d[: que. ~~. t~ lêm ~e 
.uugll('nlar onze leguas no percurso. torn~rw, 
por consequem·b os Cret1__·s mais caro:<, <JI~ m 
J o de<peza de c;;re~ de quolro mil contos eom 
Cl cOn~trU('Ç51J i.l~ss.a S ürlZ~ leg-U~I:L 

Assim, poh, o tra~·atlo das Taipas á Lagoa 
do Xctto e etc., ~~ndo inqubtion:3.Yel mt-.'nte. o 
mel lwr por ser ma i ~ ct:.rlD e mais economico. 
reahzará ~r :mdes va ut<1gens comm.erciaes. 
c (j Hended :lO~ mei o:; administr:lttvos ou 
polilicos do melhor rnü dt1 J)ossivel. 

llam·tl dt S _ Pa.al-J <H' c.>tl"f'l. cla tfc ["erro lk 
S. Paulo a.~ FUu de Janeiro 

D:: nada strviria qua lqu•:-r juizo sobn~ C".<: f<t 
linhn, püi::; ~PH' a euu~,d!'TO •.:on::a real i z:~Ja: 
as tllJfa !< cst:to ~~m construeç~iv sob a g<1ran ti::; 
de 'í <·/~1 ri·J g-üYern o ge-ral, por cc,n:.e(_]u t r> Cia ;; 
parte de~- Pttulo á Cochof'ira st• r;1 r·l·ila . t·o 
Rio dt:~; Jan!:lro á Cachoeira estii sendo con
cluidJ, coml• sabemos n parte restante . 

O que d i2.P. rl pois_ ~o ! • rf' .1 re.'lii~:.t~·~ o de uma 
em preza ne:o:ta ~ cond i cl:·~~ ·:• 

Q11i: fica uma g rande exten.s5o da linhn pt~~ 
r ::~ H eJn ú pnrte nan~g~vel d tJ ParahytH. desde 
o porto d~l r..~cboeira ~~ tê Jnc<Hchy; Que lica 
HJfla a ~xteu:-\~0 e n tre S. PJ uJu c C3thoeira 
r oJU ,-1 lú to lv de um nn-tro, ;ntcrcabda a r.lua.s 
hitoltJs diíferente-:., como ~cj(lm JS da:-: e5tradns 
d• fen·o dd Sall lü> " Jand1ahy u D. !'edro ll ~ 
E" \J ()ne .se pó(.j, ~ dize r. 

P::~rec ~-mt1 rP: mret~ r:.lv que u;:. iH\1d. U4 '1•; ,.; 
vir~o kr ;~ S;mtos por muit~.~~ ra iiJcs: 

P r·i meim. porque será. mêl i::i LH,:il Pm v!r~ 
tudc da d!il'crcnçJ de bitola:-;, colke-~ r um nü! 
inlermcdiariu na e~lr;.;da ~:h~ fer ro de S_ :P11ulo 
a Santoc", de maneir!l a nnif:Jrn1isnr <) bi lola . 
v-:) rqu~ de:;). Pauto(.! S•mto~, ~~ndo cerca rk 
!~ lc~·u,u. a s despeza.s çorn tui com. trucr:~o 
_q::rittlll IIIUitu j)L~(_jUt'!l<l~, l'f'~<lli \'il!llt:ll te. 

Sf!gu!'l.do. porfliW o porto di.~ :;:1n t•) ~ !L·~~ 
mui l O:• m:~is perlo d ~' f{llC' ú d·• H10 de J:tn (· II_·o. 
e Pl'T \'Omequencia ·)~ frcl t"~ s.o;:~rf1 0 mu.11o 
n~t~n o r~ ~-

A~~Im m: c:-i.ste llo~ iormu l.1do,:. t er~uJ rl~ 
·~ed e r (! 1o!! i ~;l fa!Hl dn '~""evlidad~. 

Sobre e~la emprez~1 . pois, s•m fnrç.;dfl :"l 
nada !n<ds diz.er. por rt: OliVCi i= que nà •J Yt-m .:i 
pello r t~lat:1 r. :dem de ser t':::k'"l urnn e,;tr :td~~ 
de ~erund:t Órd e-m n o pla!w e fH qur- .st i'~o . 

(13) ~.'i\J we :Ja.via ~:- ~qt.L·;cil l•. l rl :l. ~~~ t;ri.n jfu t;ia.~ 
de l·~~ ·ancis~·o. cuja u __ w:a con~t:-Li.o ·-)ttt: sor
fn'U fnt mu~í1.t'~s e-tb ;; c- nom•: JlJ.r.::l y1 an 1.~ IWI' 
rtest~ . 
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A serrt' do :Mantiqueira, que d ivi d·~ :J•l 
s ul a provincio de Minas das de S. Paulo e 
1\i·:l de Janeir('. rorm\\ uma g-ar~anta tleno· 
minada Pu~sa -Ouatro , por onde llÓde p~ssor 
um• estrnda de ferro, qu~ demande " sd 
de }fin a. p~lo ..-alie do ri" \'erdr . 

Acresc-e, poré UJ, que o porto de Sa.nto:: 
em :5. Paulo, é 3Cces.sin!l a o Sul de )[i nas. 
f'<J r ll mo e>trada que. panindo de S . Po~lo. 
n:~ sse por Atibaia c Brn:;anc~ ( em S. )>3 tllo _i , 
Jug LHln', Cambuhy, Estiva· e Pouso Ai e:; r·~ 
( em ~!i nas ), onde come~a a ser navegnuo 
o Rapnc.ahy. 

IJe maneira qoc o sol de :llinas 11ódc 
tla r ~hi Uõ:t LI ~~u~ productos pvr duü~ e"'n·~ · 
''"' · ou pela do r io Yer1e á cõrte, ~t! pelo 
de Snpueuhy a San tos. 

. .t\ml.Pas <:~s tli it1l!IJÕt!~. porém .. eneolHr."lm ~~e 
na barra de Sapucahy C•) m o ri :l Y~rdc . 

A tl itr~ renoa de cerca ue~500: 000$ an"u""' 
(.'.xprim~ tom f'1U Pt: 1o o ~ p;drúnos llo r io Ver1lt! 
prclendem sobr(l.:>:Jrro.?.gar o thesouro (l:ffi dco:. 
proYeito dtl povo. 

Da barra do l'itJ Verd(~ :í cúrre ti~m 81.:>9 
lcgua~, do mezmo ponto a Santos lem 5!.1,20. 

A difTercoça de 2~.19 legoas qner diT.P.r qoe: 
si os proaue10s do sul deM1nas (tres mllllües de 
arrob~.s) t : \·cs~em 1e yir â ct'rh: fi ~::~r : n·t: o:-~c. 
r:;do;.; dil 1.800:000!5 por <1 nno, pr:is •1u;: 1· :1d:• 
a rroLa p;).~ <lrio ur'f {":~te inut .:[ d~~ 600 r ·.· .:-;. 

Q11? o 3UJ!r:l~n lü seja d~~ , .. in lr.' e cinc·ú lo: · 
g'\W ~ .• q~e e de l'o1 í,(:es !jll\.~ O ju::H ifbiU Cllt '? 

Diz o Sr. n~··n.~":": 
' 11 rau\ \Jltt! ccs r.li:'Ot~~ ~ Ji ~ .:H I'Ui :-~ :l n i c;.;, 

car tout ~tlio ng~m~nt unr ili~ gr.•t:e IJOttr t 'J i' · 
jom·s le1 m.uci:.wciil.-~ e: ~~~ rJ:•n1,Jo iJ'.a. lio"}r. 
cr.turerH lu ,·n•:c ~ :.l'u ~ '!1X!:edenl d•• lr:li..: ti•! 
lransporL qt>l rof!>mbe H~ ,. le consum mateur 
é ~ 1Ui nll profilt:.• ü p~r~.on :~t·, c·~ ~~ ui) O ~;· ~riu . 
JJ:e lh~ ~:n :nron tte valen r 

Deste ponto commun, r-ois, ""m' do S.1· 
pucnLy (~ ~ 'm n r i<1 Y"rdc. analy.saremos :'J ~ • • • • • • • • • · -
liiJ<~S tlirecções. E cnmo não po1lcmos mos· < Oa ;; IJQ::i':J. dirf! ~f ti<.' !'dte SUIDlll~ t:::H tclle-
u·ar as vanlay~n:;. i l"uu:~a:as da li oh~ do rr:eat di\· i~~·· '·F''~ I·~ n':•ugntent~ eha(J!H' l !l lilt>. 
Snvuc-ah )·. :sem mo~tnt r llll'5 os ooero!lo.s e ,i ,c- ftl ilrt~hanU J;!f! l(tl,_! d'unt: qur.nli!ê Lr{•:;-fli"lit~; 
vexal.orlos inrutH'tHl ieutes da estrada 1rl) riu qJ'i lllJK)rt~ ~~ 11.) thlmt: e fie ('CS uuil€:~ e:o: L 
Vcn'l•\ tão p:nror·nada ( ll l rel ;tHLUt eulrarrffi(l' trl~:q~;3u tl . n·~col-i p;;~ vr ai fJtJ'ou iu;p~lsr: :~rt 
n e-st ~ ap-r.1 1l~v~J t.t rd a . C';) n·w;nu tilll'Ur ~ ... ~ ttris fJIUs Clév .;~ •Itl~ n~ux 
Antes,~ porém, digamos qnc o snl de Mi· •JU"JI fH) UV<t!t (•:5p~rt> r ·~ 

nas -P. c:lpaz de t~m moy imento de c:l rgoa~ de • t'l~~·t b_le n p~u dr chc•::.e , ;tu pr.Jmir:r 
ccn~a de 3 . 000000 lle ::t rrnlw:Oo t'l fP1~· .l StD ~;~e~ çl~ . qw: tn r. llon!;~'r1 e nt d0 r,..nt m(.· t rf: o:~ 
popnl.a1,:ão se ck v{l de 1:JG ;;, HO hubitnnt1~ :< :·( t;e-pend~nl •:'e.~;t (.•••m111~. f a rn.t. .T ,~·m.J IH1i r.'IM· ·w·s 
por ieg-u:t qultdrada. l'utt:~rr?t ((lt/Hid d'un e.:,rrif!Zt de vit~:i t 1tn1l.: 

~Trazer ú!S ... productas do Sul d~ . ~1in~~ .tI [,·,.r~~u~ c··::' t T'~.r'a.·~!IU1' ~;,; c_•,pil:o.l do ri!! leur:"õ 
' :urtc on a ::snntos. 30 por to manu mo nta!i ;muns. L,U plukr ::\'.•l t-an:•;vo.tu· . . 
1onge ou m ai3 proximo. eis em que concer · ~o ca~o \Crt(lnte v :~ u ~:ncntv sradú tk 30 
ue a IJuestao . Pois que, desde que se Jl r•• - (m~:s snppnn !l::~ mos de ~-i te.:!'ua.s) 1 o ~xcc:-.''' 
•·~nde fn7.t~r uma ('sl ra<l:l. é r.reciso tcr- ~e 

1 

de t rnn ~~~O rl<' ~cri :1 de 1 . .)00 cootos t) nn uae~ 
brrn pre-5-cnt t\ q ue u seu fim e.~ pe::iilJ ~.. jU ,; n lc.-= ~ ::o:e r!a t~~tn •]ur.ntia o juro .·te: nu; 
an t~::; de tudo, Ln.t.r..e r p:··lü 1'a minho mai!: eurto !"' .lpit;,d de. ~ n t' ~i vinli.: d .-:: ~s mii ~·o 1H0j qu t: 
os pro(luc;tos dtl iuter J r'r~ da reg-mo qnc cl\<1 tk.:rn po r.-t iys:li.lo inulihEado c C) tW entrr~ · 
~e Õf'stinn serYJr, :10 pQrto de m;n , r~o me r~ t.anl·) rl'ndi;, am j.1r() ::>r..nuí:l l clt' l.OOO contos~ 
t~d f) mais pmxi1uo. ;::..; ;, • !:-itl'<.~d:• •b rill Yade tr;.lnspor!;t:oi.")o.' 

Dimi nuir :1 cH.c:.t·mr.i:l ~ntre o cen lro prorlli- L"~rg:: ~ !.!h'. rh• 111 ,1 :1ei;;., fJ liC l lu~ ~•Sfii.'Zur;• s:o:4.' 1n 
clor ~~ o mP.rcado ,~onsnmidor. rm summa, um rc:dimt:nlo liqniJu •lt~ RíU· OUII·'· • ' ~b 
rlitH i.ILI'J r o '~~'' is 1..,ssicf.l a dülancia CJtl •t I]UMi li~• ~cri:• u ll,~,· idcntlo de i .. ·~~ Jo Ca,•ihl 
rl.m,,-; JlrirtúJs, tds o gr:mdt: principio q ue. d..;n m:ce:.:;;riu. J:! .õ•)O:OOO},: a e:s lril·la •t.: $u~111 · 
.subordinar u traç~do dJ~ e::~trad ots quer po· .;a !l~· <:0 111 <:1 r ..:n:la lí,:J u ida de 8\11.000·' d •• rb 
Ji t ici.I:S:: cs l ra legli':-~ :!>1 uu cumuwrci\Je~. Com- um di;·idt'DÓ l• de li ·:>,te~ 

Jl :tre.rn·: •::; .a estrado. do rio V'crde, tribul~r:o . .\ o?:;! rad:• .rl;.l rh~ Yt> id.!' pa;·J t\t.Jie!" ~·~r~• D ti ·1. 
do Sapucahy, com a cs Lrado de S. P.:~u : o r.·o du ~UVi~ rno F..!..preCJ:'t• IJl\• v<~r qnc ((~m um rcn
s; Jt'[';JTH~i:-:r.n. . J::m~n\D dú ,'~o80 t.'Olt[:)~, ]. v,_. " d t) Ct!i)Í t:J! l \\'!~1? . ..; -

A Yi:-~t;iío nté :i barra, cnde se cncon lram ~:~rio~ poi; LDn• .. ·í.8t1 ( 'tonlo~ a:o:segn r :lt'i:un 
ns fluas d irecc:-õcs, cu~tl pelo r io Yerda m:~;:.-: (],, ç; '' · .. ~~ ~~ 1•:1:1iul 11 .-. l',·.;~:r ri ,) :: Jiul1:o llo -. 
f~.OOO:OM~ 0~) u pelo S.-qm~ahy .J.QOO:U\10 ·:. , ~'l f.lllC:th~': qt;.t· Jr:l:·à ~·'C.ldl; :nHe Ji UI h:t<.:l :i \".-1 

A d i fT~rf•n •·•• •h~ 7.000 :000-5 em f:tvor do tr.\ · p1.._1 ,-:tr urr. t"ena1ner1:...-• de ~00 ''••ntos • 
r.:u.ln S~lpucali y, l)llCI" dizr r cjue o traçado lW"' )(ai!-; . o r:.r•Jl~ l •l:t lia h3 f).) r io ,.,!fc.l(' dll\':1 
Vr~ra~~ ~ '2 ::: ,.,.7.t>S umh t:<~rO. pnra 11:1ír S. P:'llliO :tfr .-;, Fr:mé' t~··o ·~ nr nú:l 

A gnr:mtin ciP. j uro; é de 8~0 :000,) p~r.1 r, S•>bro •:::m 1. (IQ:l :(O(l_<. 
r io Verde, 30 p::tsso que 5(~r a de 350 ; 0QO:~ para EmH:n a e rnpre ~:t ·do r io Yertle l:. de- L;d 
o_s_"l_"_"_:;-th~ orde::tL qll(H, r• rC~juisr, dt~ L VO{l ;i !.SHO ron~n~ . 

qu~~ cilii di.l .'!Ilnllalmcn:.c .1>1 r.on-samidor , 0 
!~1;.t is d··· dtJbn;. dr:· lu...:t·•.t q U{.' ::c r ~('ncic tir;n·. (H) F.ste eapit~l foi e:e\·ado, depüi; MHa 

~~~;utunstra~ào, a HJ.t,XI:0\.))5 ranantJo o.l nctn 
c· orc.:t de 90 kilometrC•!õi 11a.rtt che~a.r-:se a l>arr:l 
d tJ :tQ pr~-o l. Jiomelrict' de ~7:00üt . mai~ ,,:,, 
8 . 73·l: IJC.IU.~ .. O que eJQ\':lfta U C<• pita) "t l •' i.l IJ.H'rU 
a ~i.~;GOúS t 

\'rJ (Jtll' toaca r:ll. j tr.ln5a t;lte~ C('mmen.:ia~·~ . 
l·~l ::: •; tk lu,lo I• .};;~n hll\"in l\7!1• t•) ,,~rict~l a !" 

iuJ asll b~ • .,. , .... I! ,td.t tl • ri~'! \"••rd • .~o, r ilk\.1 ;.1 

~u l dt! .}Jjtw:.. 
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(Jattnto i l liu . .; r1v li Lii:t~s DÜü tu'lilC úJIJ Si.! i' Lcncia de cornmercío, Jl3. f '-! clesc0\!01\ \!f ~eu~ 
P.iiGrti:;\1,, , porqu0 o_.; fm, J••.•llllro~ d i! llllliJ eJerneo tos de r iquczn ~ <' xpelli r o mouorolhl 
c:'lradJ,. :-: t~nJ\) ftle: ',li ta r nH~i o ~ :ldi'llinis.tra tiYo:; , que prornc ttc: longa ·vHI.a no va:;lo wrrirorio 
:J t: sll'ftda Uv riú \~crd·~ não o ean:.5et!Ui l'il j~l · mineiro; c o que e mais, com preu::rl t.~riu 
lll<:~i.:;; ponpteo !lO!l !.io em commuoiea•:ào a manifest:. dos. in lcres~e$ do po\~o, •• quem :-R. 

CGrle c:Jom o :;ul de MH13S, dei xu i"l enpit<ll a f! UCr c.br igar a pag:ir e ga~tn r um {rf.teJ t:.m 
u uHt dbldnc i:t de ce r:a ~~..: :'•) leg-u,lS. ex1;t!:sw .. d~ Lempo e tr;:• nsporL~ tJU~~ orça ~m 

Om, a:; ordrn:; do g-overno .5t':ldÕ tr::r.smll· (flla li rn il c oitocenlos Ct) U UJ~ por atJ oiJ 1 ( I:)) 
tid~:5 [.in r i!'lttrnE·.dio dv ~ pn~:::iden te:- (1{'. fT t>· J·--· __ 
Yinci,c. s~~uc -;:c CJUi: o l,rcsidan t•~ de :\"linn s~ I i t :JJ - ."te-sS!iO em .. i•J de Dc>zcm ln-a de !974 
n iO lê7ua~ de dhtt.<:nd;• ,IJ ~lrada do rin . 
Ycrd~.;, .iamo i~ ::.e 1 ~od c ri:.1 u l i li~:.~r d-~·. ~·::'.1111~· ; t•A.F~>;Jt•J::?\CLt DE S o i\. r. t AL Q SX!t. co.•nn: t/hL 

banle .e.:atra-:la .J}.;>ftl. triln ~~n i U tl' _0\•;l~ n:-:;' I • I f'aroeer .ta. oll(·t:,i·) .te ~·tu.< ;),1 do Í 61'l'O. d~ I!H ~itll lO P(ll ::· · 
Ent lelaniO que ~t estr •• ua dt :;. P~u.o tiU ~r.n~h·o C:-az: lciN, ::>-.IIUc OI (A)n:oultA Jol o~~eobtitol 

S. Fwnci~co . C·"J.ÍCl i d ~ ... 1 u imei:JtiVJl c:t b·.~ :.ú ~lic ... H:..m~_:; rl~ lJ~-ci~••t. rc ~<\! i ~;t. n_~>& caminh.,ll d-: 
obscu ro autor desLD.s linhas. commnnlctt.ndo a tn r . .... Jo :::. apu e~Jl~ c du f: ••J \ eJJv. 

capital de 5. PauJo com :l ae ~tinas, por inter- I o soei•) errectl\'o er·"cJJ heiJ'o Jo.io R.a:nC~.S de 
medio do rio S. f 't!Hlcisco, tem fins politi,..n.~; Q ur.t rn~. ~qlr eser. 1o:1 ot ~ec~r-tto d<.• estr-.. t1.\s de 
muito ma1s .)m plos do qui) pi•r em eo rnmuni -~ lcrro co lus ti tu lo Pc-lyteeimico Hr.nt t_eil·o (_):s 

c3ção a rapilal com o .:::u i do )fina.;: ':ai con - seus estudo.; sobre .a prefue~lCt:l, qu~..: ~<'c' c 
cor rer pa.r~ Q.l~C :1.~u_, t' capital de )1in::ts 1·m ~;,';'l~~~~~a3~1t~,? .. ~~1~e n'i~ ~~~.~~~ucallY so.>bre o 
commumc.t~au d1rec'a p.1ro t) fuLurc·! C(Jnl J o ar-:rum~nt..> priucipal para c- ~ ta pr!~ofcron<: · ~ 
todos ~s l~~PILaes dtJ pr•>nnc-ta! e n o p:-esen L•! evnsi~t~ t?-m tJU~ c nuut) ~1eno; n t··x~c iJ~u ~~ 
com 0 110 . . • -· ,. ! c- !lr~Ji nho . de fP.r!'n tio :5iJpUc<lhy . 

A es\tadr' do RIO \· crde fl<l(l l-: rn t!Q5 c ~t: ·a · · o rtl• ~apucahy & Ull"l do~ ~1·n nt1e $ con tl u~n le~ 
tegic~s, ao pa~so q.;~· ~ ;J..:; Sapl.iC'.lhy, ll.: d<• .lna;r .. :-.los:o h tO Graud.:o: q u(' . d~JK·I ~ l! t rcu
S . F;,uJo ao S. Fr~nd$Co, t u m r~m:ll rb :ucv ~lt) P,uaníl hyl\'1, se chama Panua :n~ a s.1a 
grnnd~. rede e.~II'II lC~ i ~::t d.t> _Im ~on~ rio ~o Bralit, ~~"f·~~~J.o no g-r.l.ntl.: estu<. riv tleuorn,natlo lt iv 
t'U'l?.? Jll. ficou exp~ndtdo vc•m::. o . . . · ç, Ri-:: <."erde l' o m:.ior connu~al~ do SJ.· 
N~o ob~tnnt~ DU() ::-t.!r e6t r3h.o~tca: ll.oi!U..:"~,o pu:a hyo , 

tl e.IU cc-mmer cJal, a e::trod<J do l'lí.J "\ c rliC: ll:IU o :-,... n tv d r t ·Jníl u encía. Sl} tl eno:n i Jl ~--Pt~P.r~• 
obstante ~:wr:ficar ..:m mil :l;tocento~ ·~Cinto:: I ~-' rs.i. t~r:Ao 
mllulae!' o~ mkr~~~·::..: pccuniano~ do :; r. I <~tt f.', e"l~eu Lt:-men lo~, des~e pon te commuru <tu(~ 
Minnso sem faflo.r mt. p1.1 :·d :1 d1: i.em r;o:~ e- sl:'l ! ll .:"ww; ~-e r .co.n tJ.ch~ n.;; d~~ta11 r.i=t~ (J<r ~a a coJJ1-
C!Clr:tda teJJl :~.ilo5 pr;.l l>':Cion~:: o p~.r~i;~C· <J_a!) e~te!~s .. ;: s dl)~ ~ou:; c_;a m UJ ~o:s ~~l(: 

E' t uc o 5UtJt Jo llO\·o. I'On \·i:ttldv t•m I f_·.rro. Ora, os . ilt! I.Jt• ~ mappas e:u.'leJJt~~ d c.~:-a 
. . 1 . . _ ,_ . . ~ ••. O ) . 1., -· l' , t e:;::l•: <h~m0 •1-Hr:un ri u ll irDO ~vtd'.!TlCl:'l cpJ•'. 
J UJ.PO~_tr'\ no TI•C~(• lll•_ , .'\ t' CI:) ... ,t , y .-n1 t. \ ~;J .II !. me::sf!'; :"l ·:~~~·. Ea ha red;~, .'\b:;olu t~ , t"~ mui t\) rtH!no r 
por\ 1:\ uo ein~it~IJ IJ,. r~· r:, g"H31llW 11'' I . (.10:<. a d.~ta.neia ·~O jJt)rto da Blrra j :Saulo~ do CJU C íl O 
tl ozt:> !1lil fOUt·~~ (t:(•je d.::z P~ l-!•ii mil )~ do r.'l;M:ll ; H tO de J:l :)P.iroo .\~:,.:r~: se·~ que o C.1tTõtl!ho de f:!rrQ 
de r.on slrL.c~o~io_ da~ lf· · .~f'jr:.r[a,··· . -'i li !. f· gn:-t~ i.!túj D I d.') ~:t. :m~;ILh'··· .· :: 1: prr..o;:i 111 a -,:,.·t) . ru u it. o :1::l i.:> .. da ~~ ~. a meaos d t· 30/ uo no \ ci'Jt ~ ~1uhcL r~ ::t~t cl!JTt)f.pvndcll t c ilo (jue .. , c:H lt I !i IH'! •h• 

.tntretont ~o. por o ~~ze I11 il n·utu~ ~e~i:t f;xc( u- 1~E~ ,~~'~:~-; ~t~[~~;,;lu :co u l::. , :i n I.-., \h: i·~rrC' ,tú 
t3da :1 e.5l nll~l ao. :-. . Pa•.i lu ao ~ - _I· r;:~u c t :o: t·(•. J.Uc \ \•rU i: {a ;; t.rn. !li!ftltll{W.-<J an:;u.11.· ·•·c:·l u no s···u 
em unw dbl:illCtiJ dt mn:., IT:i.J !.: dt: c·i~t. ronlo dr.. JUHc•·tio ~t~m o r- a!I": IH LO th· í(' J'~j· 
lr·yna.~. ~ 11. l'::'tlro IJ , l~flrilO laruh~~ ~~ ~ r.stc n:•~~ ' · '· Cíl~•: • n h .. 

Di·:ulc d1.~ ;1r .. ·uu·c·cJ' , • • i ~.· ~= ~·,, u:d u r~:t.:• $Ú 111 ,:-; I d~~ ~ ·.' 1'1\) fu? (I bula l•>it. outro IJ.Itf~Hlu 1 'JiC!Uil t•aJo. 

rtunPrc, C.-!~l;a~··~t~iul•; .. v.: l~u;lu::,_ cu_n·~r _a ~H':, ~.~~~~; :!~i:~~~ 1,1ld~J,'11-:, d1~a.~i~~-~~~;V~~ .. ~~J:J.l~?'~;~· ;~~: 
~,.·;d~CÇ\1, humdbiltlM .o ;·.nlt i.·~ t·r~-rl ·~ ~ Ott::::: J e:-.:· li lo.> .lo.; J:1t:flru. 
g-u1u~ tk eiJpH .:lH .. ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . f'at'e·;.:. pc i . .;. fÜr<~_ J.e rJ~4t.Stâo. qu...: ó ; u~uor :l 

. . . . . . . . . . . . . . . . d i~t.l nda do PtJrto c:: a Dlll' f :\. :10 flvrto de :'a:t t·j~. 

m;; t;,;";~~~t~l~• '(j~l c;.~~~;;.J~,'!'"'' tb B~h ' " "''" ~YF~'~;i~\;1 ,::,~~~.,~~,:~~:~~J~~~H';;,~~~~~n~~::.:~ 
() tOmCÇO <! r. Sll:l biSh)_ria t.;n-i l! Je iJ~ht' 1 lil. nciU':' l nrt~liZUH':l l f'. ain dn não h:• O$t\H10S 

n~n h:1 m::::::~r . ~ os •'it lit dn~ ;• r~~o l 1~t"iiP~ ~ crr't:ls r·ntup:e t• ~ na5 ti U :)~ lli J'('>('J: .-•·:>-~ . 
da i'~tr;H]o't c"lü t·jr, Vnd•'· .'\a li11IH\ lfp lti ~-\·(' ''' "' · 0" , ~ .;, l ud · ,~· f,,r;tJu :-~i -. 
H i~J,< ri nho,. ·;,~ tr::.·~.!Cl ,b l'"'lr:t;!~, 1L1 :::. tli:t ~t har n :"Ir.:!:~ f' rio ru) ~.ll't:r.1ll\ . llõl l iu h:t dt) :'\lfttl-

l~l~l l '~\~~~ m, :t.lto; _ .l~~~?.~~ :~d~:: ·. ~:~~+ 1rl ~·,.~ ~i r:~~. ~ i~ ~ , ~~';:~:sr~ r~~o~~~~r :~·rC~J :i01~~~~~~~.·~~j;~~ ;t('~~~;l~~~ ;~ 
c u m ... t.t!lC'o l~ l: XI :..tll,ot)c l.. .~··z. U(J ( li~ \uU.c .l-::.. P:HI ! )o n ('.n "'"cnh~·irl'l Joilo R.!l mosdc (m c ir oz 
Muttcm·$"e~ V''~ .. os i"1Jl:lnhdu'S. m::~ aaü ~~1 (' 1'1·1 dedo?.~'J (h r:.llr1il da JU00\"if.cl3 fk lHr:as-lie r:H:s 
Jlrr uem--~·! os t nt t~n·~;;.")!õ= .\! t~ dc~ii i 'O:O: tJ,_, pJiz . do en;; ro nhr.i ro Heru•iqur. Gerber c t1:>s reta lor tr!,. 

Di:Eltc d()S 3.rg" Unll!nt' IS , tL::-, J'<.t tÜI~:> aci :n· d o) .\J_.ini :;tc·.rlo da ,'\gr iC\1 \t ur :t, :'1 Sl"..'.::ni ntr>: l:thPI I:"t. 
i"q .osl;)::, d•: r e ~:}r cond('maa-.! ~t qna liruer teo· \Je d1s!auc1:\s: 
tutiYi.'l

7 
n:.:; i0C.ll !tll:l)t·~ aeetoil~:-. do l)aiz. d~ e.5t ra<la 

U..:; f~no po) IO , .!dk l-:!' rio \··.!t\1'!. t'üm prr:h~ o net.t.t'hes âa e.xlcnsâo d:J Gaminlt(l de ,,,., ., . .') d.e .'·iaulf,, 
. ~ ·~ I ,1' • I . - d (f.(.: fJOrlo rl:t barra po,'o t.'CTI Ic d•) ~rt.fl!t!.'ai(:J 

m~;·tg~~:i~~~~~-i~~;i~t~;~r:'::\~~1f.:x~~~~. ~:".~~~,~ ::::::::::.:::.:::::::: ... L :~·:f~ 
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Estrada de ferro da Rolâa ao S. P.,.a.neit~o r Com efteitt:, em virtude tb liiJ~i~·fío g,:t~}!ra
phica Jo riu$ . Francisco, quf! rlivit1P. t·st~s 

Antes Lfe entrar n eS' tl qnP.sl~O cumpre re- , provmc:a:;, nJo havi>.~ 11t1ra ~ de PP.rmtmbuc:o 
fJHr.Lir q 11e a posição geographic3 (.! 3 Jlabia em : outr&. melhor direl'ç.iCJ dü r,u~ :t IJUC ;e ~mpro
relaçito ao r io S . Fn.nc isco n5o estando n Zl:;; I ximas~e majs da t;m~eote ã clln <t, qun fórma 
mesrnnscondi~ões das de Pernamt.meo, Sergipe aq ucllf: rio, e: fJue dei xa u A l<~ gotjs uma opt irna 
t! AIJl :;iln,, ~ for ç.a con !P.s.!wr que o t NJÇj) d::~ dlr ccçlw ttl tl'c ~(a t~e ió, [llliJ~nu ir. e lmme
g-ranffe a r teria d e v iaç ~t o daquella provinoia dio !(_ik s dL" Gu~ran~ uns, na estr:ula tio Recife 
•levia ser muilo dHJercnte do d::.~ oulro.s acimtl . ao~- Fr:mcJ~(.\) . ~~ ·~ para a «.l a lJi;b!a fJl1<' fica 

Ju t~uet~' . . . . . . . . . -.. . . . . . . .. ••... .•. 
Alibaia . .. . . .. . .... . ...... ... .. . . .. . . . 
Di ,·i s.a ( lim i tos das p•·ov ioci a~ de .\fi l~<t :) 

c 5. Paulo) ........ . ....... ... ... . 
.S::~.nta Rita. _ . .. . .. . . . _ •••• .•.. •. ..• .. . 

t!!!~mi. ::::::: :::·. ·. ·.: ·.: :. :::: :::::: 
E.stl v::t . . • • . •• ••.. • . •• . .•••• • .• • • . • • •• • 
l'ooso Alegre .... ..... .... . .... .... . . . 
SapocClby (aqu i r,omeça a navegação 

vo1~:.~tr~r;~;~_>: :::: .' ·: .':: ~ ::: :.::: : .. 
Ouro F;111a . •• ..• · ~ • • • • • ••. •• . . ••• •••• 
Douradinbo . .. . . . . .... .. ........ . ... . 
Pouca ).!assa .• . •• •• .. ... ....••.....• .. 
Barra do Riu-Ven:Ja ou Por to da Dana. 

Somm:.. . . , . . _ . . , .. ... . . 

no pc. rt~ inl ern;~ do an·o descripto (JII r 3!]Uellc 

~:~ i~~-~:a~I:~~~.,.:,~~' d~ct;;l~':d~ qJ:: ClJ;,; 7,j~"~~ 
.\ .:!9 O aspeelô que a pliroeira v i .... til olTt.!f('C\! o r io 
J. ,ou !') . l:'ranci ~co, to dt~ UIJtil semi-elipse, em que 
~ ·.~~ li co3 t<'t Li o e::\:a m;liút t" i.l ci.ipilal d:t Bahitl u m 
a .:so dos f6co~ dõl cun·a . 

. A direcçi:o, pois. ,j~ uma e;;trado procurando 
ts,OO aq uelle rio~ e par Lillilo f1e nm do; f,ic:os (a <~:l 
:l .. W pi tnl) nãc Víide deixar d~ ::.r~ guir o tlire(· ~iio tia 
•io .Oo n ormz, l ao eixo maior (a eo.s t3\ dlrte<".50 tio 
t ,oo elo r~ e t..lo bem mo reaJa peJo rfquis~ímo valle 
4.50 do rio Para;uassti . 
~ .. go

0 
Com elleno sút t: i1 240 !egna ~ o percurso 

n~rveg;n·eJ do riu S. Fraut:i :-.(~0. e,n tre Pir:lpGra 
e Sobradinho. c ;1 t err.a d~ ~~Ml Jt>I!UM toda a 

l!l,i'O exteo~ào na,·eg .. vel do S. Francisco e serr 
F1ca. pois. rmr cstf!~ dados a ex.tensio do e:w:. i · :-tflluent~ rio dil:'. V~ l !t:~s 

nb<l de fer ro en tre :S9 c 60 Je~!Uas, qne SP. di\"i· A estrad;J prvjt·ctt}da, \'Í~:u1d0 o ~I tremo in· 
dern natu ra lmente em tres g:-ande!~cq;ües . fer ior dn n3 "Y'e!;'a~àt~. ti tendo um tl~5eil'rOlv i -

L~g·r;.as · menteo rte JO'• le.gua~, terj r•!nllS que dtl ext remo 
l.3 StcJâo.- E10 trafego de Santos::~. 

::> · P.1uLo ..• •••. •• .. • . • •.• • • ••• •• 
2.:1. $6Cçào. - A cons truir ...... . .. ... . 
3. ~ seJgo~,.u~~~~~~~ .. ~~~~~.e .. ~~~·.e_l 

superior da uave:;;:ujin 1 o rn:H'<~.-:<P. i rnpo~~ivel 
U Jj.O o Cl)mmercio com o nh:rc<1do d~t SJhi:t; por 
OO, i'O i~Mt (JUC len(lo a m\·t'gu \~l) 350 icgU OJ'i, (' ·o 
f fl, fV> c:uniobo de ferro 10!•. (I consum1dor l'cccbcri:t 

produclos ~ne r::dus dr• mais de 1150 l~guas de 
3?,!!0 Soan ma. ..... ..... .. . .. . . 

Quan to á extensã-o do .:.:tmin ho de ferro tl·J 
valle do Rio Verde t~:n -se : 

t .• secçoo.-Em trafego do Rio de Ja-
neJro a ta vrinhas .... _ ..... . . 

2:. • secçào.- F.st u da.d:\ d e L."lninila.s 
ao Por to <la Ra.rra .. . . _ . ..... . . . 

Ltguas 

U ,l2 

~omma .. . .. .. .... . . .. . 8·1.39 
1\"'ão ha no Rl/.) Verde ex tens~o alguma: digntt 

de n ota. cap.t;( de SPrv ir ã n~v~gayão a v.1por . 
Assim, pois, podemcs rc.suwir ; 

Ca.minllo à,) ftHTu O o lHo Yer de ( do 
Rio de Janeiro a.o Porto d.í!. 
Harra) ... ... . . . . ...... . ... .. . . . 

Caminho dr t?r r o do Sapucahy ( c:h•
SanLo~ ao Portn úa Barr.'\ .. • . .. . . 

Leguas 

~.39 

Dd l'!!rt.mt.,:LI ·. . . .. •• . .. . . • • !~. !~ 

F.' bem ela ro que estes :.t l~·arismo~ s~r:f.n tod t•s 
cor rigidos JX! IO~ estudo~ d elinit!\os. Quanlo ao.s 
elemeutos para o t rafego do . ~amln hq ~ c f~rro 
do S~tpt.u:. :r. JJ Y .. o~ da..jos e:iHa t~ stH~OsJ colhg!Jo~ n:ts 
propna..~. l~aJída cte.• peJ() en~r_n l 1~1ro JOO. c. Ríl ruO!> 
ae. Qur u oz, tl~o .too :l 451) .000 habitanl~ e 
3.0(),j.(N)O arro 113.~ ~~ extKJrtaçào. 
~tio SL: d~ve .• f.u1J~. cL:>~lHirar de urn d ::t J. :-:..>a

liz:~jâO de tão au~pi c h.\.::m vja d e comrnun ica·:~'-'· 
~ao q ut--rCUJOS, porem, taz~ndo ~~ t e \'O[o~ ~rnn . 

:M::l lJa.l· que ~t àbandonc o ca.minbo d~ r~ r r(l do 
RtO·V~rde. 

-\ lObo:; os c!rn inúu:, c1e (e-rro d~,·em !>>:r cvn~
tru Idos desde já. 

Cada urr: del lt: f> lem um~ m13s~c e miss:io tru
porlaut~s:;ima 

Um 11ga o \'.i.ll ::o do Rii)- V'erdc ao Rio de J:t
n~l f l1 f. ~t"n·e o precioso dist ricto dr.~ aguns \'i r· 
tnosa. s ; o Cll tro h.z a.1.H õn~ntcs c eonvale~centes 
da pr ovin::1a d~ ;;i . P,tU IO u mt~mo beucfi~ lo .. c 
prin cipal !ll~ ll l~, li ; a o~randc Y:l Ur do Sapucahy 
d. S.m tos, e d.c a r.n1s ::ur ta e, portanto, a. ma. i~ 
ec()nonüe~ ~~ummun i(";t ~ito r:om a EuropJ. e l~om 
os Es ta ~·)s- CrJid o~. 

,..;• de ~s;:.e rar que ~t!J~udoncmo~ qua.n lo an· 
lAS a inqua ll lk.-" ''te:! li r alce~ que cem CüuseJ·\'a.do 
a i é hoj~ este Imperio, sem C3UHOilO:i. d e ferro : 
não mais estirn u lado ~el o ma r a. '"' it ht1.~t, ~xP:mp lú 
dos Estados-Cndo_s. que, de~d'e .anno:; .• excctifl a. 
:.OO!l. F.nrt•p~ reumd l em P.x ter.s:lo d (: vi:l3 fcr 
reas ~ma~ já ~~~:S repnhJieas Sul Am..!dca.na.~, 
nO.lOt'lameniP>. pela Hep.u l.llic~ do Peru. quP. 
J.J rt l ha r1 tcm~nti\ t·o~J~IrUJ •) doU:\ <:<~.min ~Hl~ de 
!I? rro a :ra,·t!z \las .\ nd ~ :o. ~'i ~ante~t·o~ O e proj e._~ tü_, 
assonlbr osos 1:•1 ~xf.t. l h'!'•~ • 

Tt ttn ioando este p:irecer dt>VNnõ:; fa zl'r t:in
ceros. votv~ p~~ . .qu.e > goYerno tmt.•eri.:~. IJ rPco· 
nliecen:J.) 1 HliciatP.;a, os ~lor~os e os ince:;. 
~11 t.e s Lrabil. ltl():t do eoget:hEi r<> Jc.,~o Ha :nQ~ dt> 
Oue ~ rnz! na .. propa;;1aDJ<~ .i o ma::n~Jir:o e:,mi nbG 
de ferro d.o :::.O'lp·Jca~y, rí.'corupens~ tão re le,·anlí"s 
:o.en i«;:.Qs a pru.;pendace d~:;.te l!D p~;io. oouc~
tJcu!l·J· Ihc ~ss a , -::;. rerrel. d~tina1a a ~ btir 
lhW.l-.s e excelh.>nt e~ l••IJ t~ .... de r ü1 u~za e b eJü-etta r 
P•ll':i <t~ znnU~:: provülCI<Ll de :;, P;.wf•) e. di:! 
..\ljnas.t.,craes. 

Sal:'!. .~"'s !C:.~oê~ do flt b-tJ tLl lCJ Pc•lytec i.J nko, em 
! 6 de D o::zemtlf\) de i 87..1.. - .-i11dr ~ Rebourr.s 
- Lui z Auywto de OlitJ~ ira . 
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frete. o que impo5sibilitaria o commcrcio entre 
aquella5 r egiões e o capit ' l 

Ora, a eJirada que ~e destina: ser·rir tão 
cxten::;<~. n aYcga çüo. dn 'Üt ler em vista toruH os 
fretr! s mai!' sllppcrtaveis. 

A estrada de Pernambuco, ern Yista da pos i
ção do r ío a'aqu~lia pruvineia,n~o podía Ueixa r 
de seg-uir :t dlrPcç.ào que e&cü~heu·sc; porern 
a da Bahia, onde tudo e in te. Jal lll9i) di'i"erso, 
já não dizemos que 5C deveralUEIJproccdido de 
hJrmonlíl com ()S precdtos ec)nomico5, que 
fúr:im e~qutcídos. mas BO meuos devia-~e 
!II'Ul;etler com mais e.sp!ritu dt:: cariU.oUc ; uãu 
se d~via mHtler mlos esllanjadora3 mt.:i ceono
mia> do povo I 

Pam IIHl~trar rne:'ll!ll n quanto e l:l)nllernrw
-v~i ·:-t:mf>lh;mt ~ tra~:r'lrlo, P.n citDrf:i <1::. pri'lnri<l~ 
pnla'i'r;~S fl e s~ll ~ecente e.xplorad_or ,_o bem 
cnnh~ndtt euge11h~1ro A. :M. de OJ1v~1ra Bu~ 
lhü~ s. E' S. S. o proprio que diz na ltag . 2~ . 
9!! c 25 cto ~u uHiuw rtlntoriu . 

~ N<.t :iltitudc de l:•.!!'CC Ll e so~. <H'i!llil !lO ni
vel do mar come.çam os terr~nós a mnd<1r dfl: 
aspecto c a apus~n..tar ,qeral-ment t. uma camnd'l 
are n-u a mais fnL 'lr!f'f/0,\' r3.-p.t:s:u _ • 

( N:'tlt-> · st: q_ull' a. mdlwr z cmu.. <t par:a lJ~Ia ;i: 
cos t-a , j/1 • tl.J i attrJve:.-sada p~lo lr;;çado da 
eom~wu!Jí<.i iugl~lç l:Jlv<..~l. e-m sua menor l~J r~ 
g ura • t~ n unca deu lutTO até hejc ! 

Continuando, diz o Sr. Dr. Bulhõe,~: 

c A_ manqaO~i-r1- c<msti t-u.~ a ~'e.qeta_r:ão predn
mlnaJ;tf desta 1.onn, que m~de e.:.re-IJ de 100 
k i[orue t.ro.:. tJ ·m~-$•'tr3a lme 11,/:' :í dirccd -ilt ~er11l 
d ü pro.ic ~ l-ü ( ! ) · ·· 

« Pa~~ando ern r~\·1:-; t::; ~ n:-.tidâD do:; t~ rrenos 
pnr~ a ctllturo, Jc.d:,rcl qt~f:· •:s1~ ~ t~~rrcno~ enZ:> 
dt• todos <J.& ma i:; i u1,r-rr1t?s . 

• ~-Ic~rr::c. :1s pa~ta;rcn~ oatllr;1 e~ sã:} {1·a.cas e 
po rJ.r;ü a.hunrJ.qnfe!. 

P.nre-~e. fJ UC em cr> ~Ilp en.~:l\,'U0 dc:;.t~:E de:;\·an
ttlgen~ ( ! l·mn est~'S t. ';"[Jot~~uo~ d·!tados C1Jm a 
man.qabet .··a. em qtl!Wt td.-.:d.e prodt iJi·os·!. • ( I ) . .. 

~ U.e p<~ is dos lc:t !Julei rns, unde c r~:-:ce a ·m!ln
_qabn.m, enconlf;l - ~·J n11 1 ~ -;; e_.-;etiJçr'io 1'athi! i cal 
uma m:-~<:h.•ir:t c x.t:rt~ mamente lt u r~L a qu~ o:;. 
hnbit::mt~, r d~momin~m c-:mdeac::- . E~t.:1 r, Dlí1 

ddra~ Je p<!íJ'O'na.,, dim::n.8iJrS. s:h utifisudn3 
Fnü;am:?nte paru a for matiin de Ct'l'f(U que r~-
2-Ji;h•m por muito.::: ~no.o< ~ 

Rs!:-1 zor1;1 t..:> 1l:'l te :·c~ de 80 k ilüffi('l \ro:'. 

putada em duas le,qua~: e o l imite maximo de 
s::>u:; tramportes ird a dez ou doze. • 

PetQ exposto, ve-.!:e que o terreno não póde 
~ e r pcior, nem mais e.steril. A unica Y.a ntagem 
que poderia t.er esta E::Strada~ segundo se de
prehende do rehtorío do Sr. Dr. Bulhões, era 
transport.ar eira de carnauMs ~ leit4.~ de man· 
oabeir.::.s !~ 

Ouçamos ainda o Sr. Dr. Hugh Wilson nas 
p~ ~lniJs 10 e li do .se t_ relatorio publicado em 
i8i0. 

' Pror.Nhmdo infeHzmentc sem o.s devidos 
e51udosl !leus promotores e o govet·au fiz eram
lhe tomar uma direcç.5o qua~t forçnd<1, Jlf'!r. 
correndo terrenos menos [)Ovoados e pouco 
productivos, preferiné_o•se Jogo encaminh::ll-a 
da cidllde aú rio S. Fr.:mc.isco, em vez- dP. inti!r
noí-a pelo reCOI!Cat'C pr'Jductioo, partindo de al
.IJU.fl:s do!)· ptJrl us do Wlr.ral Ua Bu./âu, 

• Pror8velm~.mte o ! raf~.'lO intermer.liar·ia do 
prol'.Jn_garnento wlr.' serei muito animador porsi J. 

porém é fúnt u~ du~· il:<:l e le. ~ 
Estâ. pois. cünàemn.3d8 a dirP.r.cão d:~ ~-~· 

trada de ferro da Babia a o S. Francisco pelo 
log:.u· t~_~;r,olhirlo . Al~m da zona s.~r pess.im3, a 
carc sti•~ dos frete.~ lmpo:;5ibili1a o 1:mnmerciG. 

Diz oind' o Sr. WiJ<;on: • Refiro-me a esta 
~mprt>:l.li (Pvraguass lt"· vor ter t>m sens pronw
Lt)r~=- _esl:olllido o p C>r lo do Crubti, no aJto S. 
Fr;mc ~ ~i'O , romo JlOn ~.fl terminal rtistante dn 
Bnhia 106 lezua~ ~ da 0:1clloeir~ 90. 

1 F? i rHinh~t:rvi'I (si n~0 fOrfi o:. seu!'. receios 
;:.ohr.-~ :1 m:i r1irf"rçiío h1,vida) qn~ o traço desta 
-:~ tnE1:J rm pro~ura d.o t.Hs1ricl0 diarnan t jno, 
m~r;·er~ muita consider ;.1 \:~o~ e provavf'lmente 
o s€u prolung-.amento :Hé crubú. 

' A estradn de PaJ'tHz n a .:;~ú atrnvessarâ a 
proíin r i ~ ~m nm~ rlirer·rno m11is po\·üad.a~ e 
~r1:1 i~ prt.~d uetiv.1 , P e.o:11muni~;1ri3 com o S. 
fr:nH:íSC•J em quJsi o ponto cenLr:d da~ d u
J:.P.nl.n::: e- qnnn·nt ;J ler,-u.1s naY~g.nve:is êntre Pi 
r ~prir~1 t~ So hrr.dinho . • 

Do r.xposw vt·-~e que <lS di3tanclvs entre
Jonei rú OU t"rubü, a parlir dn Clipital~ s:5o 
qu:1zi. i ri' U~Ii.'-~ ; I) te rrE.~ no por P::~ r3gu~ss.U. mais 
JlOput(.:-"0 ~ ffi[lis rico em produ eção mine
ral e 9 '! 1'icOI:t. l' ftn:tlmeot.t~ fk3rJa ::a ua. 
,·c;raçJo"' do g-·r~nde J'io dividida qua~i ao 
mt•io . 
As~im, a estroda .S!)[!'uindo c. \'<lHe de Pn

ra~na:;stl e pro~uran do frubü._ m:.tis ou menos, 
0.3- f~C k_~ ~~r1am com equ1daàe e JUSh ~·n 

• A zmw .-:;eg-nin1f:! ilo~ cntin_qaes !' GG:PO-~'ira.ç desl.rd_<uJdoç, quer ao,~ (la polTl€' 1nférior. quer 
'-~ i ,·:;t•us_. tome·~~·~ pJlH!i) ndüml~ da Se!'r inha, 30~ (b ptn'te superior d~ na 'í" t;"~ eçãu , sendo que 
e~lt. .. :nck -S•?: ;"J t ~ ;,: r~:íz da Serr<' da llíú!Ja e t'üiJ· btt:t Cirect:iio fl! t lh(l r s.·~ preJ'LI a s: e rvir aos r.a
torn~nd .:' todo::: m: terrenos m<1i.5- v !tos dt~:'.t<t mnes que ,;e tC'nham í]e- estabeJecer. 
Serra on :3 1.W3 d~~p-3n(lencias , c:h e- :::-.'1 .'1~ ffiE"- A t)ireç3o p~Jo val le, de P.:JragU.'3 Ssú ~ 
g~n~ de. S. Fr;:~ncisrü . · lncor.rest<j\"€'1menre a unica direção da e3-

~ Em nt !!'uns d~~ tcS: Jogares . .. en r.Dntra· trada de f~ :'ro na Bahfa ao S. Frandseo. 
ro1m-se Hvore3 d·~ madeirJ de lei extrema- :St-..;·a -se pr1r nqueJI.~ v~ l ie, atrl.lvcsse-se a 
ment~~- dúrLI3, mas fjtwalmen te dt: dimcnsõ~Js ara - S"JT~ 1};1 Ch,q p;ulir P.n Ut-: mauth (]8 vilfr, do 
-nftad 1z.~ . • UrubU. que a í!íst;n),~i~ P.D~re IHn~ e outra 

( sa~ ~CrfM q:.te ficam tl Oest.: da dlrccção df recçào, ~en:do qUGISi iguue~, o ~spírito de 
ger~ ! dn e'5t rnd~ 0n:.cla e;:,J.~t_·:m mt_actas a1gu - carldade não sera t;itl t':-ot~ns~n pDr:l com o 
mM tlo rest~ s ~ euj[l ·~-x.plor~Ç<l0 .'>era e-m a.lqun.r pfJvO, cujo~ trlbuto~ rec•.~ Ulidus ao Th esouro 
( Q.;os d1/fü; rl por eausa dos :~. -:ci.dtnte.~ do t e··· \ N<t~ional, n:lo CO!IVem serem gasw~ em des · 
,.ol.G. ~ I rJrovci to seu. ... 

•. J. mtnot r;Ustancirt. H que !lcam ~~ lliJtt.a~) }[ilS, quer fvzcr-s~ a estrnUa demandando 
C<J(Iaze:<> de fornecd·;..l ~ {rnade ir·<~s de l ':! i) .:; COm .. ~ O Joa.zeil'O-f<.u.;a-s~, f Ois que ~:t superticie 
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tlü tc- rrHorio B::dliano, sendo quasi dupl3 d~ 1 A pr• ~\·i n éút flil CP:ar.í., prolon~stdo o seu 
do de PernamtJUeo, não p.-,tJern hor~r j u:ta I c:trni :lho de t'crro U•.! Fort a fez ~ ã Hntn.ritt!, se
razão de queixa, si a Bahia tiver duas c I guir:í ovallç i.l1J J;Jguan!Je. Jt riu·e~ s.Há a serr <~ 
Pernnmt•uct; unw os.tr::L d~ de fen o.:-• : lf ~smt~ d:\ Borb~rernu n;, ditCC\~O Uo v~l l e <!o :'.loxoLú 
porque fienndo S . L11 l7. do ~Llr.m:li;o), r~ I(: I'C · ou !lo r iu da Terra :\t1Y<I ate a e.Hl'áda do H.~..~~ 
;r,ioa, Jo~teiro c l:Ja tua na rne~ma dire~·fu:..l cifc n S. FrcHwc-.co. E:n seu tr.3jeclo encon~ 
será .... e~lrndo. ric• Jo:uei r u um (Uts•o c.b dv tr2:-i a es• r~'';t rl:i Parahyha, C3trc Pi~Dl"Ó e 
para a união tH>) das províneit'o:: de ~bnmh:i(l, lx.ú, c-ojo JJQO'(' rte cocíJatl'tl será lambem o 
Pi;1 uhy, Pcrnnmbuco· e Hahi<.i (li}. pn:n.o tcr!Oin:tl ~ta t.•:ur.ad:• t;u e dt: Xblal (Rio 

g · prcc!zo rcfleli r -se muito ~ohr?. as.Jufr:j~to. Grnncl l' do ~ort~) sf!~ ti il' o n ti!e do J)oten g-i 
d~ t~nta gt'lt\·"id;Hlc . t!lim t.le n5o se g":.l:Hr• r • em d·~manda do dus Pic'otHhas. 
~omm~s fa iJnln~ as de milharr.s dt:: COU[OS, 1 A _p nnnnrl:l õu Es[•i rl tu Sant.o t-:o:m o seu 
~nb o ful "io prot_r.xto do .;en·tr-s~ tt o r.ovt l ~ I c·amtnhfl 11 ~ fr-~n·\; JWl•.l ,· all~ do fl C\ Do~e. con-

Sobre a má dtrecC"5o dn ~strndo do O~hi;,~ forme 11 ru·oje<·.fo do d;s lmeto Dr . Fe rrt·ira 
ha.:.tn :.t.terd P-r q nc . ~e-ncto a provincia tao v:lq:J Penna. A p:·.l\' iuei:t \1.<• I.Vo dld Janeiro tem a 
corr.o 1; . r. dirct•çóo de eu;) pr inti p:JI es.tr:.d:-. . e:" tr~J.t• rl j); ~ ~:mt:•za l k•, cujo tJ r.)i on~amcnr.o ~~te 
r m lug-3r de protnr.lr •J centro tb ~en l!H·ri - , Porl!l X·'l ·rc) tlo Cunh~ ira r.nr.onrr:u a estr :-.d3 
tor io. vai prOl' lll"llJ" ;.t sua d i\'11.:-t fiUHt e:om · d ;t J,:~ülhJidi:w , ' .i " ~ cu c.-.rninh .-. n.,c u r~t .t).)r.l 
~q:: i pe , 110 nn!et.l •ntuilo, 1:-.lve-.-: . d<: nw.:· ~a~ C'ilhCC..!if:l ' do ·.1 J Dtoce, onde a rcrhl~d~Jt 
1nent:n o~ fret e.-: . • do ~·'rreoo e~t a :H:uua de tmln. :l (h•scrJJJç:ao. 

Pernamb11CJ S~·rtrtpe A.laq:Jas Pu-.· ahrlút.l Jl ; .; ~~ H~S ED.·nos 3;.:' ft~ ·;t i ull<•_ :,! <.~r Si:' 11 i.lo _ ~ ouü s t:on-
U1.·aw:te da :.Yo;t9, i'lcu.tÍ,_IJ , ..:}I !t n;.,~.-,1-;0 ~ pÕr é.Jm· v..:-n. •·?.•)1.~· .:. P.g ur_r :1 ~.st r. l•.b .. _ dt~. P_ar~hyha do ~o. r_· 
mwnicac6es d ireclas e indirectas (.'mn !i Rio te ate ~~ rcH:.~ntm~. ou s~ c prcl~~· t;-· eJ .o ~J'OjCCt:J 
S Fra'rtcisr.a. . qu::' .. \·:1~ ·.: ·~ , ~r~!~~!) da_ bi.i~;·a d•J sordn <.t CDro1_wa 

• • • • · - o i u· 0::\q l.t •C t.u . Lüm ç fl'e llt! , cht._ando n est rada 
Ja ~nutltmos a nosso OP.mtao ~~-tl~C~ u~ . l· 'I d::: P:.trah yba á Lwrr~ do Canindé, pt los Yàlle.':' 

rect;ao. da es~rada do Hectrc :lO s._ a.'~·"~ncrs~o: ()o Ria•·hãoe 1 iull~~GJ:tribas, cmOcir.l!l, pro· 
Jndu~·~vel rnente o traço aprovr-•t~ r ~~\ nl3rs ... curarl Jeruru~nt3 , -.aHe::. thl P\lrn3hyb,t , de 
provul eaa se. em V C7. llo Unn _ prcf~n.;~e:n °~ ?J. .-,-:~1J!2. ~Lti !..""..'ll"ólitw uu T.:.c~;ntins . E.>te 1-r~c.o 
~a11fs do l pt?Jnca. afflucnte_ do -~l{•x_or;,J Cf~~o .IXt:-:-:~ poJ~r:i Hn-·ir i :JI~::.. una ~.·str~da l rlins·:~nii ~ 
pnr C:u_rral_aobo tl. o propno ::;. Fr •. ~r.çtSC• l d. ,, n í:.nL.t, rn'o.ltln rPr,tnu~:!d :t, pc-r J~SG tlU~ ut-e aht 
!'.tlbrobt~ ale Jot~zeu·o. ~las o -..·aii•J d11 L na :lp::!z~u- .;i L:.. YJ\lC1J $~ t. tr:..~ ta do~·' J);; ra r~llo boie3l d 9.J. 
\listu, illlldtl pnrecc bOm, . uma YOZ I.JU~~ por T Ú.ias eSt:.J:S t:i ', ftl•.b .... , u nindo ã \", 11111 art~rb 
"!h i já se ~onsLruiu ll . e::.. rod~ . . D .. l5 o~tu,!:;;; I lln 'l-"i;"tl ou r-. 't'l'\~a l~ {.!in:•r:-:r•S t.:tl J)itaes de r~ro · 
'tiUi :es, porem, se p~jcra~ ftlz~r Jt.n~o ~e_:,: UI'O , -~~ yim:ia. tM!l ll fln tlt! hr~nr ,, rer.lr. p-crnl dt> 
Ut!lll CjUt: a ;~.ctua l dtrCCÇt1~1 n~o SGJtt_ta(\. l...-taN1o.do flliiJ:! riu, rcuoind('J <:~.:!-sim ~E dn·ersr)s 

E rn G-'l_aranh nr.s ~e:'"" e-ra . clla reeJ·>ei ~' ::-u~:.d t ~~;~-'=:-.t~.n Fl.:.o 1111•· ,·Gu ~i-ita~ o ~raudc '~~osamento 
que parllr de Muc.!:? (c•pilol de .ll, g •as) >e · I !l~litio,•, •'•lr~· l,~ico e commerciol. 
;;uind? n '':.lle do MmUahu r pa~::unJo por lnl· j · As.sím CC·nli>I:.Ü.:u1 t1 ll <J ~:c p~h~r ia1no~ õizcr 
) : P.J':l.1rJ ~ . • · . ) - ~. ); \ ~ •. I !í=~1brl! a zr-':l'l ~ :lrf~t iil ll uria,l do .s. Fr ~· n ciseo. 

As pi O\-tnctas de Mar::uJ;ao t.-1 ,o"IU1t .. íl .... ~ (' p:_:.s.;;ar ~mos c1 cv<•rdl'rt :i:- mm~ elemcnL()!S, <.~ fim 
rãu l ~f todo o_ cmpcnl:o _ e< ~i que n ost r~~ d~, tlP.- ( ~()f.! : p l etarnD:'i a r-!..l l:' p íHc-ia l Uc cada u1110 
que _llnir S. J.u:z: c T~l er-~ z Jn3 pelo~ _v~!!~.:. dt~ : d~~ Cf.l ti!I'C:i z.un;d. üa r~g iq•:s em qu~ . d1~ ante· 
lt:tpict;,ru c_ P"' rn~!lyO., , ~:.:;n e~t(l ultJmn_ vallo.~ [miJo, Uid-:! imo.; n t·~rrit•H.uJ hra.~ i l ~tro . Estas 
(~o ~~. , f:<JrlltHl l•. :• trav~S:-i•" n :-:-~r_t<) lb n .) ;)j:J_- r~d6 IJll'e ltli!SI por :-;u:J \"Cl unid:l~ Co rrn:rr~o 
rema r.m umn dep:ess;•o c_onvt~nt_cot~ o ,c~l lllt - , :: '-"rilo.cle rl·,lo?: g~-' r:ll. 
n n?. '1~l o vali~ do .1 ont:-.l tt!e JoaZ.C! f \l , dS . ~ode ·so wr.ant .. • ar rio [JOCt"!, por e~empJ.;,. ~ 
a es~_rada de :;,erg tpe scg~tndo _õ ntll ·! do \·n ..:~. estr~da q ue par :i•· d•) E~pir : to s~oto, daitdo 
.Rarrts_. e J':'IS&"tn_do I)Ot' \ tHn ~ont d~ R nn b::a I um por to c1t~ tua r ã ~rande e requ ~'-i i ma pro
dever~ ~r ~~~rm1n<•dD. . , viocja: dJ llinas tierae:õ. ~bri rj uma no,:a é ra 
. ~y::;sa ~eco ~ i.'i n. ~~13 :'1~ un.ir-9~-h ~. A l o_gtHnh3~ para · ;;. tnui~raç~o, v r.Ómmr,n:io t. a cxplor:.~ · 
:. \" t ll.1 ·::'1i u v.:~ d,! Hal_nnole hcf'lrrt n Rohn.l untd :l ç!in d;1~ ünmen~as jazidas: de ferru, t ur r3~ 
~o .lo~u.eiro, ond(! nrau ter t~quCtlHs e tilit\":15 
prov lnda~. . -- --· ·-

..\ p,wahyln tem o trõJ ;:o d:~ :.: :1.1 vin -f~; :-r..::a (19} Como se V(: a dem (l n 5tr,l~ii.O na o cst <~ !;ou.-
de.l1· rmtuadn pelo V :i li !! do 6f;tnde r lll CflH! l _tl: ~ clUtila_: n_.:~m :'1. compu.:t•:ão _a_cJ.ba·1a . j on fnr1_nc 
dá. o tlt'f' H' t t".'H;;\J qne e m •J.m ftllur.J nõo mutt-J e!a p• CO:.t~O para ~~ - .!e t~nlltr"'u ~ (;rC {I)renct~ 
d ' .1. ,· • ·i .: 1 I c set· prolonttadu :r :-n\'e.t •1 .:\aturt.l:l)ent\! r E ·ifll!"r.la!'s cxtranara.rn·S~ e uao 
~ b ,lll .. ~ , _l!1 l 1 .( l"' • ~ · : 1 · • {cra iU j.iUbli~a dos. !\.to de\"~thto hvj~ :au~r:1.r a 
:,~rra ~~ D~rhot em.1 .C'm "'t.lerytan_da d:· \d.lc "to , iêda c,~:!•) li,.. t8i i . r timpre ·m~ di?~ r. tJUC: t>u me 
Rtac h:w al~ a ba t :'\'1 uc L~nm<h·. ol . ..; · HL'\.·:1- • tlr.·:iõ1i:t I~ 'lJ t.ltr::u·.i·) ,:;, h:\~ 1.1 dt.""~ C-Qrd.i i. Car o
tr.:-1 r:l : i e;;.tr.:ttJJ do ~l a r3. o h;io :-.o Jo:u.:n (~. f .in;~. me:-:!•W ;1oniit P. . JMla t• ru turo nJ11 fi-::.'.a\·a 

{t.6) Eis a grande nlJrotrtte. 
rt7 i Eis em quQ coad:~.úP.s pó:H sr: r ju~ t l ô~a.ve l 

o traço d~ Bab.ia ~o Joaz~iro. 
(18} Ei_~; ahi a oríy!Ul d:t actu :-. i t;randc .Yo,·oevtt 

e su:t..;;; J~afli'-i r.om as- procú!c;"a} .rn nm·tt ~ o 
S. FrancisCO. agora em t.l iscussao I tO ;=~rimeiro v~,n · 
g('('SSO de "f-.:stradns de; f'crro do Brazil. 

I p:-C'judi·!aJ :• 1 rrnlon_:ca :nento dfl a:t f':'\ra !Jy_ba. 
! c:.so 0 j u! g-:~.s~~~n to ~:~~~ i·~UI I~, r. (lemaiii uc: art1g~ 

x fli r~f:~.:tl.o da~ p :·itli:l p:t e~ -~strrtd J~ ..to BrM.I l• tsh 
Lem clar•.• o ~~ ··W \X'"I\ ~ ~~m en t.-. ::.• .. bre N t :t ~H€f ?
rt=·rt•: ia. E. •ru::nJc :t ittda ~)ç.:Je~s~ reàlnr !lu v iJ a. 
L1.sta. atttl nd ~r 11111~. eu J11ltlqu ~ t o ' di~ 110 Gra
jahü, no art.lf."O :;,: ~u int~ . 

Ora.. o va.ll·:- do Gr.=.j:lbtl..! l'l tra~-ada natura l 
p..ua \u1 ir a b~rr; , chlL-Jrda :1 Carolina. 
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ouro, etc., com que tão prodi~iosamente do
trm a naturl?za a patria de Ya~c.onceHos. ' A 
uberdade 1nquelle va.Ue. occulto sob a espe"' · 
sura d2·s m::rttas ''irg;"lns. as mina;~: de turJa 
dü lnfecclonadfl ; as dt:: f~rro de Ouro·Proto. 
Uabira, Antonio Per~ir~~ etc., a:; d~ ouro de. 
Mariann3, Piran!!a. Pont,:-·NrH·a e Ouro-Prelo, 
~ lém ae muita~ Outras, porece qoe cst5ü de
safiando 3 m~o lnvestisador.a do h.omem pH:J. 
Ylr expJor<"~I·O, tirar da:; entranh::ts da terr.a 
aquellP-s thesouros, .1qnelles prodigfo~ de I'i· 
quC23 ' 

N"?ín !-;~ p;'·dl~ fBllar 11<1 !Jro,·im:ü de lliJ1:3S 
sem Cf'.rLo f'ntnsiasmo. 

Esterili~em suas terras as mãos rotineir-a~ 
do agric-ul tor primitivoJ U.errubem a~ suM 
maltas o machado e a fouce. pen:om-~e. e~tra
guem.se e:;:;~s riquez~s, ainda a::..sim .aqueUa 
provinda n~o soffre. 

Si lhe V:J rrere m 3 cro:;.to de ~eu te-r ri to rio. 
!õ:e chega_rem n esteriii~•r os seus terrenos~ 
novas nquezas apparecerão~ sur~mJo d~lS 
entranhas dJ terra ~ A::. lndu.strla:: fabrü; alli 
encon\r~m um potente motor n:.. :ctilundancia 
dos s~us cur:os d'ogu&. O seu c.!1ma E-3mpre 
frc:;co. a~ suos tahundantes fomes min~rtles. 
emfim· toda a provincia g-a.raote ~raba)ho e 
refrigcrío aüs pov-os e~tcnu<J.dos do CDlOr dos 
tropico.s . 

Ab e str~ da:. que- d~m3udarern aqu~11.3s rt!gi
ões, terão prodigioso;; rest:ltados~ em um 
luturo proXJmo. 

O ful uro do Braút ainda é um sonhüJ um 
."~gredO, QU~ 3Ó ás ~,:;tr<ld;JS de ferrO I~ d,::d(l 
rlescortinsl- o. 
Tat~ ~~o o~ exemplo~ do::; outro:-. paizes} (jl~t: 

uo~ f<.izem scmpr~ diz€'!': Si o Brazi l q1..1i zer 
imwigr<Jutes ..:iga o exernplo dos ou!m~ lHJYos ' 
lJ iuuuigraiJ.l~ d~ lwjt: llilV LJU.Cf nl<li::; CVI:IiUhú-5 
vicínacs, nt~m nl!~smo estwdas de rc.dagem. 
elle quer e::trada de fL·rro e tele~rapho ~ 

A::-sim ocon1prehe'1.deu ~ Con~ederar~o Ame
ric.Jna e <:J:t. republic~s do Prata! e o imr."li
~!T::J nt~ p.nra ~!li :se dirige. 
· ::-iú~ queremr;s immjgn1çJo r offerccem~~~ ao 
ünmJgr;mte,n~o <t~ tt~rras m~rginaes iJO~ trilhos 
Ue f•! rro, p~H~m aqu·::l las que dem(tram á re::· 
puíto~;1~ dü·tfl.il cia-s, n~n ~..-) dos ei'lminho::: de 
fer:to, como mesmo de qut.lQuer (lonto vL1vel. 
Emtim o ünmigr<l nlt-:: i"Jll~'!" vir ú um fJ:tiz onde 
enrontre ÜOiL'- terra~. bon~ clemeutos de tr;~bJ-
111 (\ e t ~m lwm t;o:ts e·s:rad.n~ para trantipc-ru r 
o~ seus pnJdtlCto~ . 

Ent~e nó~ pensa -~e. cem traria mente quer-~e 
que o llt!tnlg- rant~ i'·~nhn f.:~z;~r a; no3.:s.13 via :~ 
d~ eúm mumc:"'t;5c•. 

Xão queremo-. fazer c•m~a algum.1; que· 
remo::.: que o:; omro~ ex~n1tern o que e r.u. de 
no ~-::t~ rJcv~1·· 

Co~tume~ i1n·etcrados de elemento e:scr;rro. 
ús p~pcis t.oj r e~t5•J :. roevdo~y e sú ~~ vlas 

de communi,·a~Ilo, tiS rstr11da ~ de ferro. dt:~ 
•remos pedir o ;;c;;r-t:do de no~s.v pri1:;.pcridode. 

E· ror is.so que escolhemos as direcç<:~·s de 
tod~s esE~s est.radas qu~ faz.gm o objecto do 

v. p; __ ;J 

!Jresente capiluiD ; E porque queremos -.er 
c:~da provin cin ougrr.f~nl.ar.seJ engr:mdecer- ~c: 
pab irnm!f,r<~çà:) , pelo commcrc:.io I) pela .:~g-ri
t"UII.urn; € finalrrente pcrque qt.:eremo.s que 
c.ad.a pr·Yvincia se t:ngr::tucte~a~ ::e regt-n~re 
p~lo trtrbalhc, quú t\P·Jnt:nnos estas estradas, 
~ntrc :~s que são de ma i~ urgente nec.L~~~:ídadP. 

AJêm de a Ungirmos tâ·) grande fim. visamos 
fins maí~ ele,·adns do lJUC o5 acima:- queremos 
il p.::z, ,, uniliíJ e. o ben es:<:~r ·da fL~mUi.a brnzi· 
lei r~ .. que pelo interi•lr do paiz esl~ f! ULJ~i que 
redur.ida ·au e~t~do lndigena, por f<Jila Ue viOJs 
de comrnunicação . 

E' pelas vias de (onmunicaçuo. que penetra 
o corumercio e c-om cHe a civilisaçã~ dos 
po,·o;. 

rrotlas 3S pr·:wjncl:J:> do Br[l.Zi I têm djrcito a 
uma estr.:~da de ferro ecnr.edida pelo g-overno 
geral (~O) e o proprJo ,;ov<rno tem nece"idade 
da unlr todos os eiBmentos constitutlv·o:; do 
Estodo: as provinci<'-

E' ncces~id3de jnd,:clinavel e cuja %ti~f~çãtl 
não con1'em pmte lar. 

Pa~sa remCt5 :1 fazer outros estudos s.oh:-e 
c:úL;. um~ d::~s trp.;. S•:>tnin te :- re-;~lões em qu~ 
divil:irno!l o Rrazil 1 pc•r i~so que ~nbre a wna 
üll :-egião do S. Fn:o.cisco já dis:s.'rnos. o que 
nos cumpri~. 

CamlnMs de ferro 1w.s pr.n:incias d,) :!Tanmhtia 
e .f-'('c.:ulty 

As proYincias do ~brani180 t.• Piauhy t~m 
s~us ~3.mlnho~ de rerro, a {õlo pcio Ya!le do Gra· 
jJhú e a:~ pelo~ Yil:.k ::; do P~rnn hybu ou Uo 
Gcrgueia. 

o tr·<!çado ~rujahú wjrl~ vir ü g- rande tfa.n.s· 
conlÍit!~lttai da Parailybn th~ :\·arte, e nnir 
S. Lwz pdll TvcDntins ;2 .-\ri"'~ U~Ya, ~ ~Tao de 
comrnunhno inl(~rna da fam!lú.~ b"rnzilrlra, da 
me~1nu uwncirn tpw T.hc.rt~zmn ~ li~acb :tc,ue.ila 
(';l pli.:ll pcll) U.O.plCUf U. püdC!'~i V:r r,eJo ~")ar ~ 
n;:.hyb:·! e c~m[ndt' a(O nwg-e:'l.osü s. F ranclRCO. 

.Ntuhuma proY ÍDt Lt t~..·r~i melhor rede de 
carninh~J:-: dl! f~no. ·}Ue e~ta~ duas. To! ê a 
disposiç ~io d~ seu~ rio~. euja n:n:egaçào eon
\"em ~ctiY:+r c promoY~r tom multo inlere!i.SC, 

Ct:da prc,vir:cia te111 hlijl:, pel~ ultlm;: Jeí, 
t!.irt~íLO a um c.1mínho de fAno; poi~ bem .• 
st~j ~Jtn no prt:~3 en te f;:io vrt lle.:5 do J'<.~rnahyba. 
Canindé e Gr.Jj::lllú o:: pr~de:o:tin;:dos tr:lçrtdo;; 
à~~~ vi~~~ f€1Tc~~s ct aqtella ~ provln~ia s ( Piru!Jy 
c )LH\lUh;·,,) ) . sem nús .:-sqtH'l.~•.•t' d(• '::11fe do 
Gorg:ra:b, jc,go gth .. " st~j-:1 p():-sf, .. d aUPnfi~I ·O. 

:w·. Lei de :.h d .-:~ ::i~Lc mbro C e :1.8::3. Era ,jm. 
v irlud.e d~ Jj,;.v o.-.: i~.:;o tr:nnin:~.n te de-3: la lei. 'J'U~ 
dei pl'eferenCI« a ~·!!Lr.Hla J(l Pa.r,tgua!l~ll soln·e a. 
do Ju<i.z? ii"O. na !:la.hil;. :\lcn peMamen to era \.ftl:! 
a wnst.ru.~e:lo de5t~• vltirrl.'L eorres::.c nt1r COI1la 
d as qu,· t3.s." que ~e dnt1:1.H.::t:- m ;;.~ prl~ \·inr-i1S do 
~~~lr:uthi".i.t""l. PiatJny ~ ~t=>rg i11f ,_ ntu;t VC2 1;u~ ü 

~oHmo uiostrava r~~pu~D~mcla ti~ Hs.ar rt.'l fel 
e~pe~ill do~ lrc :: mil C;.: nto:; :ttliiiU il f.~ .-vtados 
.Para o prolon g-a.mento d t'S !a. e5lrJda. 

B. 
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F. n p~n~~!lH•nltl de nn i ff ~ a ·~h~rã :;lia P.xpH 
eaç.~c nu conlextu Ue~t~s ttnha~ . 

E.!ta regiJo encruvadJ eutr~ du\ls oulras, 
Amazon~ s ~~· S Fl'anr:i3C.O, iendc a uuir+:::e a 
e nas pe!05 caminho~ indicZJd.Os pela. n ::. turezo. 

N5o se contr;;lrhL ~o_is, a _nvt urcz9 , e ~x~ 
ruw ... 5e a grn.nde übra cn umd:dc br~zile1r~: 
-contem~:?<:- e•Jmo o d ia d ~ om.-.nhã. 

Estr(ld'..i. d,, [err-·J d~ S. Pau-lo a J[al-tu (;r asso 

Rr~~~g~~or·~~ rl',) ~t_eira:. rh~ MilÚt:>:.. I':'~Jmo:o l.r~~ido 

,~ posioà\l d'aqr.elle importante .valle asse· 
g a m urn e:trlendido futnr o-aguell-a ferro-vio,
por,Jue pre:;L:l · S~ ~os ramaes con-rergente.", 
que s~) h.a de estabdee.er para<: futuro. dt 
c.•Ga L1do , na pro'd-ocia. · 

Como ti'S índ.n pur:"Jmc-ntc commerc iaZ ex.:e
cu1c+sc ;n ~; o Jogai" em que· o dosem'Oh'imento 
da iavaura c du cc•mmercio lhe asse!:!'Ur-!lr ren
dim~nto, ~:"~-~ t'•) .l!C cstrn.dn do ~rS'ndc ptano 

:~ ih) ser~mos n o~ flllern re~at~ic a f(ITI3truc- : ;;-.::ral d'.!· naç.~~o~ n::~o ~. c<J~cc e de tmportancia~ 
ç.1o de ~1i g-uma s Jeg-uas de e.str.:~-cJ~~ de ferro, : ~-lj·~t~t 8(~~\-=~~i~..:n~~d~;~~ ~~~CJJ totoJmente d€-S1lW · 

m uH1) i:IO conlrtlri(l, dc:::.e.jamus o seu des.en-
Yofrimenta. A Hl~ p1'incipti; arte da vae- se d.erlgindo a 

noroeste pelo::: territorio s. de ~trnas, Go"·az e 
:\Iai::; L: por i ~ sL• me&~no , é poíquc cllas lem .Untto-Gross_o !_e ·:.lla~1a - se nisso u pnrieipal 

de Tl~Ct~h~!· ~H03 favore-:; o.-~) Est~do ; ~~ porq ur~ tronco da v ta~·au 'Jti:U~tS ! a ~ t 

~ -~:a~~~a~:t~.i~\.I~Ã~ ~-~~~<:~r~ç~~~ ~or~ia~o~~~= ;\ .• ~~• r·rot~ td ;lmo~ ,,om prer.ipitnçiir). 
ú· i eo:~d;l.:::; e porque entre nó-s 05ú hfl urn pl::Jno A Jdmini~lraçtn dM alto.:; !lfg'M!iús do [.s . 
~l lluptado rm que t3e:-:. estrad:.J~ -t e-n ham direc- t~do _ter.1 g rande: z: espon:;abílhtnde nestas 
çüe..: e~laUe!ectdas. vi.saud.o o nos.so eng r- anUt- q!le~~u~s. Att:.ndi'H~ n açtuai ilív-isão t1a! pru-
~~~~J~~-t:~0~t~r~lr~~:~i~l~~d~~~ ~~~~~~~~s d~o~~ vmc!a~, quando se t1ver de _prn.fcetarcstrad"s. 
Pauiu (ayll~m, ... mUitiJ mais .álem cto Parun<i) E di~em q~e 0 Tietê e bastantê nav~gin··el ~ 
pn.J(>UI'ando J (~\ll)'~al dP- Matto· Gro~sG . Oh! n;;o sact'tfiqu~~m 3 provinda de S. Paulo. 

lenwdo o ~cu m.:lis irn porta me {~.;uu inho de 
O ::- Mmncrcio de l.unvl1á e Govaz ha dt ser feJTt' pal'a )finas .. Goy.az, ete. 

feito pciJ J.l·u.gwJy:,, porque ü Úün ~porte llu-
vlal é ;:;rmprc Ln uitü m~lis h?r<)tc do qut.t tHl.:> Si :;c qoizes::c prolongar· a estrada :Hé Cu -
rstrados de ferro (2 t í yabi o; ra llc5 do.; rio; Pardo e Taquarv niio 

P•) r ':ondicções dl~ Btf.ateg ia fira. fi) r;) d(> t!:i tli•) inJtei\ndo J d ir~ cç.ilo ~ . 
queslf:n esta csrr :-~ r.Ll , dem<mdand'>. Cuyjhtt f'a zc m-sc dLt :1s: :;ontes .. Um:i no Hio-Gr.1nd{~ 
por (J il-i! l'nre('e de io~port:mci:l t ~ l pri)jecto . c oulrJ. no PJranohyt.Ja .;om Uill<.t extensão su 

penor D ·150 mel l'üS C-Dda uma e receia-se os 
Quan{o a dizer - ~-: <tu e semelhnnte estrada <.~illuentes do rio P~rdo e etc- 1 recel.{:l -:;e faz er 

v:li s·cr \'ir li:S l)rodncias J e :Atina~. Goynz c gran .:lc.:; ~tte r ro:_;.? 
;\IHUH·Grus.su, cremos qu~ a importa JHC prt)-
virH~lt'l de S. Panlõ uão dc5ej<1r.í (.'-rocedel' c.omu E. ' para Hiudir 1aes diffic.uldade.;;, que s;eni 
0 nsurario am bic io~o . qu ;.: nJo te:odo <J.Ín(.~tl preciso dnr-:O=f~ umn gran.lif volta, pro~urrmd.o 
~nn:ulu d· ~ ~i. bn:-.ca locuple~ar-se na ca~a ~~s n:=~..:.t~, ·ntr.i' lin..; rins, nnd.e os H'r J•encf) slfo 
alh~ia, cün~ervOIHJO :1. sua d.~sproYid.:L mni.:: t>~tx-HW::.! ~ ~ 

~ - P\Julo tem o seu Iam01l divergente. da Aq u1 . <.t ; •1r<l vrr~1 J oec<1s ião de perg-untar· 
yrande al'teria metedional~ trn ~~ado peln nntu· (j ua-::~ :-:!<~ 1> l)5 P.Jll lü.s e:n remos desla estrad~ 
re.r:n ê o vo!lc d\) Tielti. (ltW ~i.' cxpJ.3ra ~ 

F.'>sH valle occupa posiçJi, ('(~. ut.r &! na pro· Qual o granJ .::: pe:n~amcnto Uc orde.m pol( ~ 
vinda, UiviJindo+a fjll<'ISi .".iú mf:lio e n~o P<"~:SsJ lica , qo 1; aeonselhou semelhant~ proJCCLo? 

(t!) E i~ o prjncipai gr itto de ~ue rra contra ~s 
llg~ÇU!':!'; (t P: ~ - P;mln r,u da r.rt )l iL1l do lmp~rio 
r-vm a de :\Ia to GrosS('I. Sl?da m estr adas cujo eus
teio havia. de peear sempre s obre o TUesouro . O 
caminJJo natural e mais economi~o i: a ,q?'a- Nd~ 
artena c~nt.raL aqut lle~cdpla, .ã. (jli;;t l tuJUerá HH' 
rn~:ontrada pe i0S prolo11~amento.s da. Pauhsta nu 
th \l ~gyanJ,n:mca, JK_~r·~m , flelo d-:l Rio VBrdf 
r.uj ~1 rli~t:Jn .~ ia , d~; po~~ to t)rnl_e e.:.f;) s~ en~~ll lra s~e 
cum qu ::~.J.~u~r d"aqu·:!Jlas. e !JIUito lli:'II S longa 
par!!. a c~·!· te t!O f( o!- I).U t1. S .a nto~. :\";lO -'l.;>rt~ f't~ i ~. 
nem será um:L ~· :-: t ra : J ; J J:.ommcrciaL J'olitic;".~ 
mer1t~ , desm-3mbrn. a tm tddd~ do lm pe J'~ V . f<l 
v~r+'cendo ü p~·ns:ltlh~nto ~~~ parau~~l:t; i!l l p<:. ssi 
b1Hlarld o a ~ n.·l:lÇt) ~:; rle r.ommert:IO e a miJ.<H.k 
i~ ntrc o nür tt>, crntro e ç.r-stc do lmperio, p!l ra 
augnJ entn ;JS dependetiCia5 da cortP-. 

.iJeUior ~uJsu·ará o m.appa peta !:lSJ)eccao d;,t-3 
du a!!> d i.recçUes ~ arterla c~ntr!ll r os prÕlong-a· 
mefltos por~- lJa lliO ou p lo r1o Yr rdo fic-urado ~ 
e-m tr:1~.n~ d 11Ierentes. ~ · ~ 

1\f: o o d iz :1.~ in.:;lrucções~ que mandam pro 
r-eder ao~ e~t udos de- ex.plorar;ao de um~ e;::trada. 
entre~ c~pit.:d de• S. Pau.1o e as margens dos 
r ios P;~ ra.ná e Pars:na ll rbn. com dirc~~c~o á 
'l ato - Grü~so 1 ~ ' , ' • 

Qanntn:; direc(;(les não:exiStem e.ntrê ~t l':l · 
pit:tl de S . Paulo c o proYincia de ~Mo to . 
Grü::!~o? 

Qu.-.1 ' 11 antd.:;;àe df ]!f'Wiil·Titf'litu sobre o 
~!c.no .J. Ylí\(' ~t) no Bra~iJ? 

X·k ~.:x i sr.:o . 

E. i: porque ~pre~ent.L~mos cst~ plano, que 
11So L'. m:JJ :5 tJne um c.sbôço da gr:::tn cle ohn 
:1. !'1ZC I'· ~!"! [1Jra u união e grandeza da ptttr! r~ t 

Por m:mit·e~t~!rmí!-nl)s :lYe~W á dlree"{.~O 
dest<\ cst r.ad ~ . niio podrmns, n~-rn 1l~vemo:': 
no.s rererir ~o illu~tl'3do Sr. Dr. Pimf:>ntJ 
Bn~nn~ chefe d:1 eornmissf.o e:xpt~r<HJ nr\..1 . 
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nesejnmCJs sómento a prosperidnde de nosso I ramaes convergentls, o que lhe daró para o 
paiz, que ser:i gmndo, r ieo e podcr•)JO si 45 !uturo um~ importa:ocia ext rema. 
dlr~c-çües dt: .!i U!l..S Cil radtlS quizcrem attingir Preo_u.cbcrú úlltt nlt.os in teresse~ polHicos ou 
es~c hm. ndmimstr:aivo.s c cstraleg-iccs. quan do se 

• . . • . . ~ constl' uír a imH~r:msave r estrada do Ara · 
E~tnula ~1:: ,,.,·ro dt Santa Calhan na 1 gn::~ y~ ao Parnn;·~. Scme l h~ln~(: tr:~ ('a do. fi UC 

'I por ;i w foz o olo~ io de qo:c"' o concebeu r 
As hoas condic.;Oes do (lorto aa Logun~ r "s ddineou, .; um gr,nd•) ra$S~ dodo cut nos•a 

Olli imas m in:.s de C..'\r\1 30 de pt-dr;1 <!o. T .tb:l:-:to I rlf!f~·:a ~ ;:~ fem de u::1 ~rand~ clctueulo de 
{az_f.rn .com que o traço desta eslr_ada si~• o i e:on!mr:r~;o ~nlr\· o ~rl"l':il e. t:r, nl':lles f; stados 
ya.le d oquelle rJo e o dl) Pt~lotas 3tc ;~ ~Ff, ntle: ltmltrVjlhc:-:~ o q:t .:: uar) ~ tn<~ls d\' que o prt~ 
fl:r/P.,. ifl. tru•,·hb.cmal, podendó .ser pr(l l~\ngad.-, i nnncio d <~ rnll t!l nmi::Lo::o o duradourCI pt\z. 
tlt': a fron tt'( J'a, no terrJtorio de Mi ~sõ.~s . · Muit0, n.:1 v<:rdtldc, cc:nco i·re o commerr:io 

(jm ramal co:n munir.nro\ Dester=-o i:Om r ~ ! par? ;j Ci\·iJi ~uç.'i;) c. ~~~ poyos, _riYilis-~cão que 
ponto conveniP.Ti ll': do Tnb;r~o e c.:)lll ]',) f'iO ' s·~n c?mpicl\t pcl.:t Q JJ~·l:~:ilO da~ ~ue:-rns ~an · 
Al!'!gre : ~renl~:5 .. e re~t.uln·lc-clmenlo da :;rrandc lc1 da 

· . _ .ltrotern•da de, p~lo cu:d tan~• se del'cr•m em-
A necessidade ~e r9rnerer~i'VtiO t.f:~ d('m:us penh.:~:· os pc,·os cotho:icos . 

ponlo5 da r ede, JUSIIfiCS CSIC lrOI"atiO, QGO OdQ . 
não, partiria.mo3 .!o Dest-erro em· dcmeudJ do ~evemos v-e1·. {)0_1~, nHtc~ c3mm hos cstra-
.-alle do Cbopim. te~ICú~, qu,, se dmg-.m "os nn, os 1rmíos ~o 

• • . • 1 • I Prara. um ponto Jnrnmoso no tlOTBOtHO d.~ ' ao 
A:.srm. p.c-1~, os vallc..:-; do Tul~:l r;J O . Pt~ · 1 ll;- rrrande fntu t·o, :lflt~}~ clc1 que pretend~r (JtW 

nha~, Pe ! ~1a!;l f!.llrcn r~o (I Ctlllli OI~o de r_a r(l . ll.:. e ~ V:lll10~ ficar á jlsprei ltt , s~m todr.vin I! ~ ) ~ 
de ~r~n ta <:: :: t h ~ruw. u lf~m dt: !l : < ~i.Jc ~l ~~ l;am111hü · (l!:5'!l>.: d ~~-:!VJ~. 
a loc.1m0 t1V.t~ uncvntrar cot~llHFa\' l! i. Com t:.S !~ 

1
),. .. .. . . . . .. . -:- . . , 

l l'il\~0 l.;Jm b em fi CO UUCndtda ~ CCllH:rgcncw . _ c• l~ ~~ l ~rll l~ .· ~~~ -. fl e. t-dU ll Obl~ rll l ú lHO. t 

de r:unaes. . J;-J"I~H~l r.o I·~S-~tl ... ,l:.~ ri~rlo p c-la ('str::.~~· d~ A_n. 
l-:m:na ;t ~llnnd :"l, CHJa c..:eeHen!e rltrC{':tO c o 

di!R;~!i~~,d(::J~1~~rf~~·:~~l:;ü" ~11~~~~g ~r~~m~::~ · ~:!~ me:bor t• lfl~ in . (' b2m denl!ID o e!cl~rc . 
~JurÍtiS:l de lisongdro fUtUrc. i ~;~~ i;~~ir~~lC~i~~.~:·rrr.~~~~r t:i~~O ~~~~il~~~t~ \"l' a 

A~ Hl~!S .!'e_iaçõ;s de~ com~n:rcio ~: !"l'~l'Cl~_d•) : ~ l)Q:;o;!l \" Oirida ~5~~, itlt i:-t C·:JI~IO j ;i o r,;~a. (J\H" 
ClH.~? HIO uran~l (j do ·; ~J, ~. oem u~ SU_P~IO~~ : llr.l. do~ n r.· ~!l- t).~ m:H ~ nc: .• H t' l.:' en~·e nht:!lfO ~ . i..• 

fiU ~ ~ ut u~ (uturo n.;~_; m11to Joo;...ú, SC'J ~ . IJ · Dr. r\n!mJiú H~IJot~~ M . uc s:J11J ·::tza mernor i :1 , 
cs 1t1~ prov~rH~I ~l :-1 a: mat !l (lTQ.Sper ;::s do B I'.~i.tl. i n~d.,. mi'l1:-. ~t! p od t~ ri ilc r e~cen~:1 r, nu ~tu! i o"lo 

; d;:~c;ipt i,·eo (b !'I:Ul\ ;~lt<t impon mH.: ia, :;e u5II 
r:strnda de 'trt() rle C'Jrljtib.•t -~ Jlir<fn:la I Que eHa i: impmHlndivel par:. o rOOi jl!t~iç-:tu ' I !kJ systrm, de 'ir~~ ;lo d1.1 I nJpcrío. 
Cvmu li.CH U t!\ flCOd ldO, só cn.dicrgaml)-! ra-

z.t•J ;i ,~;:- l r~ d :~ do~ - P:"Uk• .1 M.:.u., l ,{'l ,~:·u ll!c".: ~ !·>·m.\:,\ :• 11!! n.;r.t>,I I:~HL\TEt:IG-\~1 ... 11 11 1•• r; ii.\ .' l•f"; 
n pouh1 tle J':HH:':jo ~m ~.·nu::;rn,~ u ! ·• ~· - ·~:1 a 1 !Yl ~,; ,_ 
•f r(tt!dc a ,·l~~~a fll~'"ldJJJ~t>Jl d·l _.\ r~g-ll:"t:· .1 ;11"'1 1 

1>urãn;.í (pl!!O vallc llo Tiet(!.) ! /'rows em flll .. ' ~ '' (,',J lll ·s~·l) pla no de Vid!:ào-
A pruv i rH:i ;l 11<.~ S. Pa ~il o terk.t m:d :' ~1<1 e ~- : hl t'O!U.";'~t.Ü!hl<'S da tuliàCt f)e{o lt"ltorfll - i mpor· 

tr ~1 t1a tQmnlerc i ft l c mais um rt~mnl c::. l rtl t·')r:r.:\J tr.nr.:ia ''strat.~oi~'l ri , rd · pa;·âal do Rio (J1·a.n · 
pnra 4t rcik de Oe"i te e .Su l. :1 ~- ~ )p~~lll-:~ ponto ''tlMfe:Ji •;o tl:J {,·n~.'iiUJ!J fi r · 

A:-::<im ! poL-'. rnllcmõs :"dm.! ;1 e.Hratit~ dt! matJ.o TJ'·I' S!ZJHif Cnlhari1U~ 
1:urytiba ;.i M traodo, ou :mk...__~ ll1: :\ nlO ll1 11<1 ~ f.tm;n c:.)fr.plt!mcn lo do ;l i~ss" pla:lo llu vi:t-
}fnrrct•' -t, :í f.uryLi!t:'l c á )( irarnl :i. (l~j . ~:b. rr<~:'i.'ill.C Ml J ·1~Wn ln t'o:ytt-:cll nico Hr~-

l:~.l :-t f'::- t1·:ub ,qU<· IJ~m pó •. b 1 J i zl~r-~·}· l': 1 ,- 1 .-~ 1),\ 7.il..-ir;~. nn.; rolll JII"l} "lWH~n:n:;, f:lll:-tr ~c·ltn• f'~!P. 
.\nlonin :l . :'ltl':1\'C''bl':\ (I !'1l l íkr J1r,uil , ~-~~ ~ tldo"J · . a:OO!:' Illll j i i O .. "' i ltf-'lt l fJ II •~ (·{ r•·.i .HH•):-> ('ÚII \" ••nc it.!•'l 
'-·~( e ~~ nrH·oe~tc ~~ P<Íl'~ fim ~llr~HH.!;1 , 11111~1 .k •. '- U:1 • !h~t ni·i dnd.·• d~ n ·· •. ~~r. uonw . 
nu"! l_ IHJr(: ;.;. po ~iç.~oe~ e~ trn le~ ic;;.~ 1h• J~rnil (•o m ; ~1. 1.~ ~ !K~ J:, 111:1gnít ude tlH :\ s:-o um pt•) , é p~ J ,l 
:~~ Bl'ltJll lJtic.)S d :l Do liVi3 i! Poi!"J;;twy. , ,•,)m r;rom ií! .~(• t('Ol 11 cl n c: .~ ílk:n .;1t- tOd l,, jk •'" 

O Si!U lrnc-ado. um do~ mel h;:,t~":- 1;,~ q tlt. 11 ~c)~! i ni_ere::;~~ rp_H' to~:l.~rc-s tJ:? I•) fiH nt·o d.:- t1<?3"~o 
~~~ v··m fflrmuJndv, con~."id a . me:>ow, ;t qnf' n i pa~1.,_ 9Uí' vnnM, hOJe C.\ ter_n:u· n· s~ íl lmm !l dt~ 
li nha r,' rTca chegue :1 Coromt.;j, BJ llllh1 1lJ . ~ ·:-pmw::> a scmclaantr 1'~:--t)erln . 
•.:i.~li"' iU d_o ~razi! ront a B·l li•ria: . . I _s._ .Ex . o S..- . tor:q~J~t~i ro O~t0n i, )ft \~u ,-:-t!l· 

A su~ drsposição, presl.ando-::c ::~: servu· tltl • t 3JO~amcmo_ eonhe~du do p:IIZ. pe~il d tTCC':;tu 
,:~,.~rnmcreio ,;i.Jm \"ant.a ::ern . 3 ,JJJH Lto muitc·:::c I til• tr<~b;1 l:w~ tc-t·llnleo.:. 1ll~$ lC r:~ mo 1mport~ult .. ~ 

·· · -L.-: ClHlsln:r • .-n.~:-:, :.h~'Ci ll · t d·~ l.llliJ licar 1) ~~~ lt rc· 
--- - · . l l ü t • J r i ~_. , IJUC n~ r:t r.:<- _IJ1',:n· .~i':m~ .ie '.ftw ~ Hid~u.lt~ 

·. ~Jl _!J lnt•::o ~lo \ "1\iltJ lh : l ·; u .~~ ;:-. t l .•. 1 ~ •1c lr.: '..!1Jt . .Je lut. ' .tl.cn: c\ !i.~.Hli 1: '.·' . 

~1,:~~!~~wo: p~·;~J~~i~~n ~~t e i e~~11!~:u~~~~~ci·~~ ~ti~!~~ :,~i~ ' ~) _ _:·! Dr . (,\·fJ~ I t !:· · .~ ~amar ;. n ~. ~ .:;e k~ c~ 
Y..l::~;~ ~~~g~~-~fi.; t~:J\. ~~!.a~ J ~ ·.-~·d jé!l ! , r~ . I~~~\~~~~ iftt~;~~- ~~J .. ~j · ~~:j~~~111~~: ~~ ~;~ t~~rt;~i1;.;~~ 
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01Hr'ora por S. S. encetado. publicando os 
~eus (.:ami?dws de f erro e.stra.tt._(Jf COii úu Ri() 
Grande do Sul . o que t"mbcm muit:J JJodero
samente c-oncorre ~uru elucidar <J quc.;t~o . 

O nome de tão dist inctos caYalheiros nof: 
obrig <J a pedir Y~nio, ante:; de ll!n c~tarroos ::t 
nos~a espinhosn ta re r~. Gr aças, porém , as Opi· 
n iôcs emiuid.,.;, muis se robustece a noua 
erenç~, mais confi:mça temos no nosso plano, 
q~~ nli<i:: l' onco diverge. 

nentes evoltlções betlícosas, mas devendo ser 
euearad~ como u nt meio que nos fa~iHte o ne
eesw :i " front~ ira s e m :al_gum.3 s horas, :.fim de 
reprimirmos qur1lqner aggressão, q~e po~s:~mos 
so.ITI'er , hc.m 5!e " .; que n3o podwnws calar 
allus interl':"!Si!S 11(• commen;io, que, por ven
t ura, pudcs."'m ser offendidos . 

Con>eguind<r<e •~transporte de trop.'s e ma !L~ 
r ia! de gncrr::t ás fr onteiras em alguma5- horas, 
e não sobrec.1rrc~nndo ocommercio com fretes 
devidos :t di3tD.OCíis inutei3. tem -se re.~oh·ido 
o problema . · 

E' obYio IJere.,ctmtar, que sendo o nos!io 
piano encarado débuixo do ponto de Y i>la po
lil1e.01 e~ trategico, comruerci.al e eco n<H.ll l<:o, 
paro a vi a ~:iin ge rnt do lrnpnio

1 
pre t: nch idc.s Com etfdt'"' ' :H; dU:Jl> directriza.; truo 5:9 ex

os fin :; pol itil:o~ pelucotnmllútlào que as dumais ploram, ao none ·~ ao sul, vindo crlc·.mtrar
prC\Yi n ci.:~s, faz em com a do Rio Grande do Sul, !'e em angulo ogut:.o na t.:idade de S. Gubriel, 
nós ~ó e.:;lu daremo~ a rede parcial de~ta pro- dão a melhor soluç:1o po~~ i re l ao problo10a ; 
' 'ineia debai\a do ~ooto dt vista es:. rategico e prolong-ando-se um3 a lê Sant' Anna do Lh· ra-
cnnHne-rcial. meato c a outra 3 l~ Uru,gua ~·ana, lJOr Aleg-r<:te. 

S(ndo .. na phras.e dos laureados. generae.;;. Uma yez qae S. Gabriel e coo~ide.·ado •p:mtfl 
brosilciros, a J•rovinci~ do Rio Grande do Sul milita/· obria~d<J • inquestion.welm P.n:e ohi 
consi1er~du • a Yttngu.Hdn do Imperio • onde tem de rennir-~c o gn..:·~o do ~l.erc íto, para 
c os ~·cP;u rsos dlls outros pro"·inr:ias. nem em séi~ ~eguir « no miuima ((:mp<.• ~ c cv~n ~~ < maiur 
Jnez ·:~s podem <' h ~~ar, t\O p;Jsso que em trinto st,qurau!~t • aos tH)D tos vu!n-?.r~Yeis ~la fmtl· 
dia~ o::. nosgos vistn h os poderão es tar em nos::.as te ira. 
ir0nteiras ~ . pa r~ce que o exec-u~~ão do Jl lano E' J)recíso, é indispen5avel ·que 5. (labrJel 
por nós indicado n.lo poderia Ler n1aiores, seja abostecido pelo snl e pelo norte oor3 poder 
nem ruelhores ar~:u ru entos ~seu favor. expedir reforço ~ Lodos os pontos ameaçados, 

A uciiio da cap1tal dü lmperio ttO l\io GrJnde, uma vez q:~e aquella cidade é coosiderada 
p~r S. Pau~ o, Par:~ o~ e Santa Cath&rina, (~:Si 1d-· • uu.t •·.., ih CXfÀI>, ]X1nlo I!Strategico, base dr, 9~
r ia mo.ila raz;o de sor ti nós soubt ssem&t . .ti ti- rações -miUtares, ct'ittt·o <Jbr í_qado. , 
tc$semo~· a urtc::a de qut"". sU !!Criamos at~cnd~s Conforme eslã dcft3~l i dü aqnei!c ponto, a 
p~lo litloral ou pela:; frc·nteiras do Uio Grande ~ c li e deve Yir ~ fl•) mn~or t~napo . fl vor ~.:on · 
ma:;; , jnfe li .r.mente, não o podemLlS (J rever~ scquenctu pelo • maü c1 • .o·lo c~Zm inlw , todo o 
f)OI~ue a no:;sa '' is inhançn é g rande e <l Vt:ssa auxilio t ende nte a forlifi ear e proteger • a 
~~us~~z;!bt~~!'s ~~~~~~~~~:eefs~~e\~i~Í)à~o~uri~: tanguarda dtJ Impçrio . ~ 
front~i r 3 que in .adeio do Amazontts ao Prata , Oe S . G:~briel deve p:1rlir lambem· 1w 
para que. pois:, irmo·núS em busCtl do l1U0ral. menor tempJ e pelo mais curto camülho • 
quando pelo interior ficaria tudo coociliado ! t~ u"X il io ao~ pontos mais a t~mer nn rrooteoar:t . 
~ão p3rece de boro ooosclh.o o Jittoral, seria E' a.;,.im que de S. Gabriel d&'fe plrtjr 

uma poli tica de f11nesta; eonsequcncias fu - uma linba a Alegrete, e de Alegrete ramaes 
tJ.r~ s . para S. Borj ~, lt~qu1 , rrugu~yana e Pas:::~o 

~; o gc.Yerno imperial e-ntender que de\'0 do .B~ptis1a, de . urug-u~yana um r3mt~l chc· 
dar imporLánela ~s tr:l tegi c:a n rede dccaminhns gar<.J a barr<l do Quarahtm. 
dt' fcr r •J do Rio Gt llnrlo do Sul, não te m mo l ~ A d irectr iz paniudo Ua d dadc dv Rio 
(JU•.! ·he~ it:~ r: ~ gru udcza c nnldo.d!} do Imperi t), Grande .. .J.cn : de.sde Pd uta5 pruc;ura r Can · 
n sua fon;<~, riqueza e s~:;uran•;a exigem a co o.- ~ussú e S. Gabrjel. sem j~mais procurar 
s trueç~o da gra-nde a,·tc,·ia meridional. jâ por Uagé; pois que ess: d irecção. alfffn tk orr,,.~~)' 
nós indicad:•, bem como a oolrn que lhe tiea {la.nco. obrig.t a. cs1rada a correr p3rallefa 
norrnal. mente à rrooleira t!m uma dislancia de urC4 

P raza aos eCos que ô ~0\'t: rnc, Imperinl se cU se~s le.qun~ r tt": ndo por unica protecçã.o a 
comp~nP.tre de t.ll tmport<tueia, que não r~t . pr oprl a fr(Jn((I>1'(J,! 

t::. r~o r~'c l!r~o.~ ~(·. P:Jiz pa :J ! e~~ijl - us .:i cffeüo. .-\o p!lS:iO que :;~ essn dircc triz de~crevesse 
S.~n t .l La.l ~l~~r~.G_:J ,oOill~ SUo.~ ~:. h.u]a P.~.?C ~lf~ .. ~.do 3 tr:Jj ecloria pur UÚ~ indicada, a J~m de fic,U 

o .n ~ V~<..H:..t ~ , \·:u ~rm .~ r.n l:n ponto t:~.l ru. li.!olCO I e m íinha rectcJ com Pelot.J~ .. S. Vabrjcl ~ 
n:J [ ru,::::. U~ ) : . . ~o ~um.T?3 ~~~nporu.n cJ_:J., e !lOde. Alegrete~ OCD.vo protegida pel{) re ~p eitú~a 
~:,l~ndt f· :":e~~ Land~l:tl .t(l; ~~~JO ü l~dJca O bo:n . dís1 anc i~ i que ~e :~ffasta da fronteirn, prla 
por to da La::: u na o·' d aree~,.<.~ v do rw Pelo~~ - i praça de ThigC, 6 pelo • ramal de {rmt,.. 

E~po3if(W do p ia fi? ~~r a a rede t slrattgic.a. dtJ : que ahi '"i esse ter. . ... . . 
Rio GrcmdL> do S1J/ , argumentos em stu E.;iie r a m3.1 do,~~ p~rtlr de :,. . Gabr1&' e VIr 
f rw ctr. · à Bagé c Candiot.3, em ~irecç.~o (l red~ nor. 

déste da ElepubiJca Or1entol; li c~ndo Ja
N~lo sendo a rêdc estrateg- ic-a d" província do guarão, II erv~d~ e Pirttt lu in aba::;te~: Jdos pelo 

llio Gr>nde um elemento constante de (!erma· nmol que. de Cnogusm se destaç.nr da ~ronde 
ortena meriaiooat, cte que ja temos lallodo, 

l29.1 !:.:i5 o nm":) pensamento s.:~bre a gf'andt! que em Cachoeira fecha o grande lriaogulo 
untrol •ui. estrategico que eircum;;ereve C.çapa..-a . 
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Em favor deslt:: plano HJiJjta a nece~sid~de 
de tornar S. GJbriel · ponto {ode , e bns•) 
dos movimentos eombmado> de :'iorl< e Sul d, 
prt~üncia~ contra as hostilidad6s operadas a 

·Oeste e ao Sul das fronteira,.. 
Nào comprebendemos exercito sem um 

( qu.CJ.-rtd rlt'lUral úU _ lJt.tS.i~ d~ opera;;êi'!s • em 
c.:.m~anh:i; S. Gabrtel, ah1 estão tvda~ ~~ 
o pimões. ,·~ o 1wsso qua-rtel gen .. !!ral -rw Rw 
G-rand(! drJ Sul! .a h i deY•:! chegar e ~eguir força 
colilbatcn l,,. 

Ategrek1 outro ponlo 'J!.ccestarfo: r~cehe_r~ 
forç<~ d~ S. G1br1el c a exp€dirá p.ã ra s_ Roqa. 
Itaqu.i, UruguJyana, Quarahim e Passo do 
6apti st3. A tinb~ de: S. G.abriel & Ale~rtde n~o 
sat:sraz as uecéssidade.i de uma guerr;t onde 
gr:mde InO.SS~I de [orça ~ja preciso immobi
Jj~ar-se. 

Nós não podemos prever em que ponto;; 
sej3rnos atacados: mas é de presumir que tendo 
o no~so qu.arlcl g-cnern1 em S. G .. llJr!d! os 
movimentos hostf.;; parl o.m cCJm dírecçJ:o á 
Sant'Anna do Li<w-ramento, Ít'::·r Fructuo::.o á 
Rhera. d'onde os moYimentos '~ombinados de 
S. Gabriel e Aleerete á Sant'Anna do Llvra
ment~ seriam de um e-xilo muilo feliz. 
D'ahi ~ coo.venic:nci ::~ de unir-se Al€grete a 
Sant'Anna. 

.E:mqurmto ::1~ fo r~J.s contrarias se prücuram 
concentrar em S.3nl'Au.nn, .as nos.sas reunid~s 
n os dons centros e~trategicos. buSf:lfHlm por 
via de. S. Guhriel e ALegral.e., aceitar La talha 
n'i.JqueHa ci~ade ou suas immediaçõ~&: te~do 
antes a cu1 dado de destacsr, por tact1ca, 
outros rorçn.s por P:tsEo do Bupt.ist:l e Ponche 
Vcrde,para dcstrabindo as contrsrias t'Om -e . .;t~ 
manübra, conseguir cort.u-lhes a retag11ard.a 
por moYimcnlos comb tnados de flanco. 

Do me-imo modú s~ procederia para com 
ou1ros pontos mais JCtessiveis p::~r elles, corno 
Ja guarão c Ctluy, onde uma cs~uact.J'i!h.0 na 
Lagõa Merim d~::o tinn - se importanle p:tpBI, 
(1 m~r em rel.atão :i um, quer em rel êl ~ão á 
outro ponto. 

P~na o Brazil fortificar a sua van_?Luzrda, não 
de;re temer qualquer se-m ma oecessari01. Deve, 
demais, prcveoá todas as hypo\heses e nio 
procurar proceder como Q usurario. 
_.Jdc.smo nG casü mo.[s a kmcr, onde á ~rn.ndo 
nação br:lliielrJ fos:;e mi.:':-t~r r~correr á ~uerrtt 
de recursos, a rncilid<"de com que poderia re
colher seu ex ercHo ils n_tOntnn~ns de Caçapava, 
é _garnnttlla peJa di:;pos1ç.ão tnangular das trcs 
d1recLriscs. 

Ew ·dnudL'. poi:>, da vulnerabilidade d~ 
nússa~ fnmlp,ü·a:', o:; r:a minhus a comtruir 
devem tumrJr as seguintes dire.cçbes: 

(
S. Borja, 
It.aqui, 

Ut: AJctrete ;;. yr;;~l~~{"nu:• t' brrrT;J do Q·_la-

/ P<~sso do, FL:ptlsta, 
Sant' . .\..nn~ do Livramenlo. 

D g G l . 1 .( Sant'Anna do Livrameato. 
e ' · " 'ne "( Bage e Candiata, 

Do ramal de Sant'Anna um-ramal pelo Ponche 
Verde. · 

De CsngussU â Pirateni rn, :1 Herv~d e á J a
gunrào. 

Em Cangu~sü ;t!'<i ~eu rjúfilU terminal a 
gr:mtle ;Jrteria de que ternos fali n. do. Nesta 
rt>d~ f'!:-.;trategk ~ não. consideramo.s os ramaes 
Jmrarnente commerew~s. bem como não so· 
uw~ nv t-"s o;o ao caminho de. ferro do valJe do 
Tanuary ~o do Tubc..trão e Laguna, em Santa 
CCJ.tharina. 

Effecluados este; caminhos de ferro, pode
mos garant ir que teremos a:s nos~a~ fronteiras 
bem proteg!da.s e l)ÜS IDnge de sermo~ ameaça 
do-" de: guerras. 

Par,, umn nação com o Braz i!, creio que va
lct'hl m::.is a peno perder o umor a uma cen· 
tena de mil contD:;. comprando o ~eu socego, 
do que expor 5eus lilhos <lOs sobresa.lto::, a que 
~ rat u1 de m.::~ io:; de da:fczn sompre os conduz 
quando aggrelido~. 

.1s V{lrita;pm.s comr.ozno~~-~· ficam sa.ti4eitfl.~.
As c,·:;ndf':úes ~:sfratequ.a.~ não .~nio S!~liordi
nadas. 

Se o lim co pita! 1a estrada de ferro de Por
to--Alegre a Urugnnyana rGsse conduzir mer+ 
c"adorí<:Js, bagngen~, p~::sag-ciro~. etc., de Alc
crrete. p.:1r ~xenlp!c á Porw-Alégr,;, inques
tlonn.Yelmenlc Santa Mllriv. ~<:rja ponto forr_.ado, 
~t·,entas as condicõe= economic-as que. mHltam 
em seu fn.vür. 

Mas umJ vez qu-~ a distancia Bntre Alegrete 
r Rio·Grnndc. C m•:flOr pelo traç:ldo que iodic.o, 
do que a que medeia de Alegrete a Porto-Aie
~re 11or qualquer traçado; uma vez que a 
Porto-Aleg-re nindu accresee a grande extensão 
da La~c.a do, Pato; para atlingir o Oceano ; 
uma ,-ez, crnllm. que a extens:-10 entre Ale
" rcte e. Oe~ano por Por1o-Aie;:::-re·é muitissimo 
~Tiaior que pelo tro.~ :1du S. ~~hríel e ~Jngus!:U 
a Rio-Grande, é fór> de dunda que Rw-Grande 
e a e~LiiC.âO maritiraa dos prú~UClOs de proce
denein - Alegrele. S. G>br1el, e te. Em re-
5-umo. o comrner~.o de. sudoesle tem o seu 
porto- mari1lmo e:·n lUo·Gran.de , como o de 
~ordestC' o tem em Porta-AJe.:!fC· 

Qtlcrer l·~Yar g-eneros de . .:\legrete a Porto
Ate...,.re. é querer lc- nwl-ús m:lis caros ao cun
su~idor, é qnerer ardpiar a n9turez:L 

As~im, poisr JS t~xig-cnci ~;;:; de ordem com
mcrcjal. combinau•s eom :Jl> de ordem estr:'l
tczieJ. ~(~Oa.selham Can~nls~ú e s_ G3brü·l p.H0 
llO .... nto5 (Drçados da .inh a. do sul ,(~i)em qn~ pe~r. 
a Hnha de .PoriO-~legre, que nenlmwa JUter
ferencia l!!n'l no m·~rcado de Sudo~:>.te. á pr ú
curar S. Gabriel p.ua firmnr comwercío entr~ 
es:k ponto e :'1 c~,piull, j~ s;.uisf:.t:t.:er as imp-e, 
ri os.as. e1:ig..-:ncias de ordem estrategica. 

::'i;;o o compreheodemo3. 

~2.í_l O Sr. senador Al-· ita, não ha. muit·::"JS dias 
aconselhou no sena.11o ao governo pa ta determi
niir que a billlrc.açã.o ti ve~se logar ern S, Ga
briel. 
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A linha não ú~terrompida de Púfl o Afegre · de bi toL.: estre~ta, e-hegJ ú som ma total dt~ 
!\ Uru guay:m., deve ~er eonstrtl idA, po_l:: 1 60.000 :000::;úú0. 
J}tft S. G:1 hrifl:1 . m~~ n eommt?J',~ fo se-r~ fi!l to ()vrf.t.:~ · tJJ c, c.n tret~nto~ fJ U:~ um p!::no eorn-
w~Jo 1Uo Grande, a p;li'Li r (lC 5. Gúbriel, do pleto t1i~ v :< ~(~:ÍO c..:.trdc.:tk;,j li;l de .se r.Jenlr a . 
contrtJrlo scrln subordinar Ct) Jl llí~~üt:s c~t ra- ce rva dl! 2.(VJII J; ilcm l' : ro ~ P !l -1~ 1)') b•gu:ls d ·~ 
1-egiea:s a con yeni enci;,~ de commcn:iu. percur so u qut:: }J(•r ;1qu.::il1· l ' H'·.~·· fm;~Hr t~ni il 

Se c!c Alc~rd~ ou do rio Sonra ~1 ~ .-i ...,_. emSll. !HlO:flllf.tf.. . 

i~0:c\~S :~~r~~ci,~~fgs xr::r~ b~funf~1 Ç~~·~~d~~$~ SP.j~Ú r~~~~~~;~ }~~~~-~~~;,:- ~ti~·;'t t~·.~- : ~1;; c i~~~ n:~~ ~~~~~ 
menor ~r C3te n\limo tra ~adot. ainda con- do l:lttWri(.t nti ·.l 51.! dtn' reg;., i. ·.::~ : ~I ("Oumas 
tinnará a sel·o, s·::! a biCurcoçuo fOr fr. it.:t dezen:i:) de mP cont-.:~. ; 'ls.t'~ NH~~ si'm~ih.:l n le 
em S. Gabriel . fim. 

Em summa, eolre S. IJabri~i e .·l.l~~ rcte, 
qualquer qoe seja o ponto de bi!urc:oç1io 
das direetrizes norte e ;ut.. a dissa nciJ .; 
sempre menor pe;o t rat.Jdo 11i0 IJrande' 

Assim, Rio Granoe é a maçilo mnrlthna 
da sodoe'!t~ d=-. provinci!J . 

S. Gabbiel é o pOnto de bi!urca~5o. Qnol 
quer que s~ja o ram<. I que. SI! L' '·l:t l.c!~~~~ 
em Alegrett ou em S. Gabnel~ como tod.-, 
a producção tem de pas~ar nesl-4.' nlti11lO 
ponto. ficará adlif.Jitum a escolho •l•J n'e:-· 
c~dü- ou o de l.lorto Aleg- re, mólis ! J ;::.: t~ . uu 
ou do lHo Grano1c moi; perUi.' 

O Gov~rno 1lci duns dirccçõcs., umo m~i.~ 
e outro rrwno; Io~1ga,· fa \~B A e.scolhn q:wm 
quizer. 

Dissemo:; qn~ •J commer~l<-: d 1-~ (~~~~o ,,erin 
Ítlito pelo Rio Gril.nde , e isto na o::;;l<lr;.tat·n d ·~ 
se poéer melhorar oq"el le portn: em o~n~ o 
contrario ·vt!-se q ~Lc lodo o lr:~ra·Jo ~ em ílc 
st!r alterado. 

Porém eon~ ider~mdo <J queile P•) r liJ CJH rcHI~ 
dicçõc.s udequadas ao movimen t(, (;,)nl!1H:r r:i ;1l , 
cremo::. que n~ lJ h ;Jn~rú (.; IJII l rt;ovt~ r ~i:. .~ç,IJ re 
<.1 di rcc~ão por C.i.I.H;)" U~sú c .s. l ;niJ• i ..-f. 

Sendo ~lt: u l l in HJ pon t, ~ m;~ i :!! }"ll' .... ".illn) J o 
Hiu Grande do (1ue I'Ol'to AJ..~g'ro, ~ ci.H,, 
que todos. os ram:;e.::; ou cslrudru iptr1 aln 
v ieremc.ontinar, tlc.'lm mai:; prot. i1HOJ3 ~<Jue lle 
por lu de m~r. 

D:1 b::arr a dü C.1 tt{l hll3. P.ll tl'd:uHv, o CIJ UJ. 
m~rcio po deni es tr.hob~er um r:nna l p:H\1 ') 
Hio Grande, a cntrl.ln C\IT·~c no ram~l J1• 
Bagé, que , al~01 do~ fin s que j ,l p:t•hcn..:IH· . 
ronduz1ra c..:~ rv~o par~ :~hno;h.•i·:' r :-1 rc'df' rt·ntr:\1 . 

Cremos quQ ~s. c.~nd in;Üí~s f'HJUII II!fl: i :1 " ' u:i,, 
ficam suiJunli uaci:J ;: ;",:-. ~;::lr~ttt·~ ic :l.:. h l' lll '' '• 1110 
f'.s\;;s :1 J l}llt::ll<l::; . 

Em o noS3o proposft:) jantltis poJ·:riau:os 
deix~ r de e,;ternar a no.so t1umi!de opfni"u ó 
to I re~peito: muito emiwr.:1 dPIJ;l \1 i \'1:·)am ..: hi\-

~~~~O~a~~~~;~~)~~\7;~\ ~r: ~1P.J~1;.~t~·~:~~::,1(~~~~~~11:~o~ 
jiJ.~ia (',~pi t.) l t~cn tlis.~u s~i"io L' d :n:r;;c .• ci;"J (h; 
acc:ordo. 

() .Sr . Ur. f.. •·• l.tü!L!... ;~; : L:.: !l;<ll' ,:·.; :1 1,: •:tr: 
39t) legu~.:-: fU 1981J liiliJH::.-tn• :- ,., JJ ~' ;' \; Jl'~l· d ;.; 
\'!~~:.:.:: -~c.:;.] ( :lb.ndJ <! ~ QJ.UL·~:.: ~~~ :.• > ... l.· !-.·:·~·~ :~ 

SoiJ;·c ~~ hii"!! Ufi u,. vi;:, pre ferimo:' .1 d i! u m 
nH.:t r(l, c:>nw f.C infere d u :ilg:n·i-;.mo '"'tima. O 
Jnslitnt(l ri i.:-pen~a-nos de proí1 uzi r ur;t~mrntos 
j á por ,·1!" ;alnrlo>. 

O :.oss:.f fim ~-. u~o a direrr-io ifHt c . ,,L.~Ui 
daJ - ~e aor · ca.minJp;s ,.;~ ... 1!:rro ·n!l IJ~·tl::il, jui
~.'!IDOS. 0 30 i](:.\"P.I' :t if.lS~:)f · 0 03 d !·SS3 Lh cse! p~ !'a 
ft!7.~r out .. :• ~ t'.õfl.:; ;der:t('1)._·:: .• s:! bem que c.a · n•· 
I :H:: s :'f'\ ~ ( GU mf'lo . 

E' ~:- t:l. 1.uii . ..;. 3 ·r.o;:!-a (lj.i n i;Jo 1)U(; ú l!ls.titmo 
U<fl!:l:~..:.r<i como j u 1 ~ar •:n~ :-:=t~ u ~~i.io eon
c~·:t•.1 . 

C..•nclu: ::.: de..i ~Hp.:::i :"1 c IH' ti n i~ :·.nl(l:: " dw.;r 
.1=01.- r .:: o r:s5L111J p lu n:p;: L i" r-~tno~ ~i Jl(; <~ ~]W~ o fi m 
d1~ Utnf) t.\~ tl 'a dil \~~ !ra Lc-gi ca srmda l t~msp::.rtw 
{o;·(·.-·~ ,. tnatericr t de :J·uerra do f.OI!lO fta,H dr~ 
O/'àn~·rio tJO moo m.o ··hm,,"J ~ côm a m:u .. ·iiJ.'U. 
... i~lf '!l"i ; a_~·í~ , j.'l m::i.; u::·~ pi -..: C itr:~mo~ :Hrcd:lf 
d ~!:l:; ] 1rm::i p i o ~ tJUC t1e ~l o ri~~~r:1 ;:o pre ~•! :J I I.~ 
p!nno. 

tYJ.:XCl.r .~.\o 

i\ ;'tü <:O ili l~.;ç i.:l n i · J ."' t· i t up :•r l: ~ llit ' t.! ~.:I"ÍjJ ( ...., t]t ) 
i!tu ::-t:-:•dl) C! : ~cntJ:~i rn ~r . At~d r.; li.t!ll•Jtt ~:'-'~ ::;t •· 
hl' t' f ;'P ,' "IWiifl ll~! j C" i"oJ."; i f.<; :"JU)ll"··· ~;f . .; ,1,, ll ! i!f,f l fi{,; 

JHilJUt·.J JI.'J l! rn ; il . 
,S,j iu)a t•:;a t: rj l iC ::-. ~- fez-a-.·;.: 11 f;1\'1;r tl :· 

ob~r!quiar-o o:o cem: u:n rxcm;•l.o :-_, e.:.uj;• n.• JJi U~t 
Jeihu·;~ 1ue. li zcm•J~. <lc!=>a , -t'r, .1 lém (h• r.m 
espi r it•) ''t•rli .H.!Ci ··a:ncr.ll~ c;,lpri~r.,~n dednr, 1.1 
."' r(..IOI' co~n qnc tão di~: iud-.. cugt·n !Jc~ !·n l ra
bulha J·efo cngr~. ndcclmt n !o desl•; p.dz, !;•-
7.~ndo prop3.;-:n~.:ta lk i-t!t!i;~.:i tllei~~ íJ • lúOI · 
m,.. Uimcn:o-:t :t o'rt~ -.d-=s. :anm !'I.'! .l:t~C"f::Ur:tr :'lo 
Bn<-z1! u 111 Cn tm ·., n~n;;,, ••all'<l J.-, qn ·~ :u1n ellt · 
qn 1· l::i" ~t-m prcp:o~·?.dí• ~~~ uos:~'l.; -p.-.il l i\·r·~. di· 
p-:unQ.;. :11 nJ:t t"J;:: ~i(!~;:.E P·1~ i li.~o_~;: rnrdrns .. , ... 
l lim i:tntên ~·~ r oline ir'o;o;! 

~ .: u ti rno . .:: não l~ r ti:l•~ L·aq;.} ,:L\ p"tl .::!' l• :.:b•:l· 
::,, stu :o: li~t~.;; r•:u·;. I ;;Jdt'i"ntQ!~;t :o: · ·3~::tlh.·H· n :::!:'-!f': 
drspl'P.ttuéioso escrip~r~. t5o i1~i~n · d~~ ~. !l l • ~ r i 
d~dc . 

Tt\(L:·:i.-• ·· tf• ) l\,~."'li ll• : -n •F pt•r \•1'•:•.:.: .-.r ;i u ••:-·~:t 
pntri;l 1) 5- :-;en·i~~os d,·~ q ur: t-.:•r·.·ee. ]"ll"fiPil i!:·,:l :!!l 
t :•: !l l.i•.' lll Ífij~ ia ::. ul• i ~ . 

.-\ h i ii•::! !; J. p.t i~ ,. •.' .\. iHO:l•.l:..; ~·.• un : t•: -~ iU v r.k :• 
i iJ ·.'!.: : : :·. J ~ , )! ~t l11l' ~ .Ju l· ·.:; :t ·~ ; 1 :U .. r .J •1:_; 1;-;,k lll·· 
W"'i.• ! l:o.~i·.! U~·.::.: , c:.:~ {".l > :;~Jc·~ ~uu r,· ... k t' rl' :H .. }.11'1 • 
; : _.- t~m .d::;! :t!" ~! ::. aL :! ~ ... ,. Jo:. r: u ; ... ·· J :: '··' ' ·.i.•:: . 

~-.. ;.!;~· ~-i~1 
;! ~t .: j :~ :~ r;:~ : ~:,~ .. ~~.~: :·~· :, : ~ ;~: i(~ ~~:·~;\:·· 
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!Fil'tJUC lal on t~ \ \~niie off'cr~t·~~ uu; ihore:; con- 1 A !-!m·~ , (Jú rCm: não podcmo.s deixar d~ 
di!:i)·~~ - {!:i) t l)t'•.1ír :J'J , u.,.,u v:.tt lwtl&lilu, ao vo.sw es

;~ nem pvJi :l·~l G: ! Pl'(tccdor de outro modo. l cla.l't}i':ido es~1 1l'l o. que refiiCt()eS lJem sobrP: 
su Pl'E-tende::lO:' \! (J'.H~ s.c Ct1 mprehe nlJJ , (;ue 

se ap:1nht: o todo. a ideia. capltni do problems: 
-Quo l a d~recçãO que .conv;m cku··S6 aos Ctlm i · 
n.11o:; da {iJ·r,~a 110 Braz1l ? 

O lnsUulo já conlle<:e o; Lrabolhc; d~s 
illusteados .Sis. Urs. Hnrg-rea\'eil e Ewban k d:, 
Com•ra solJrc a pre.fer encl• de bllO:~~. le.n . 
bramo3 a co1wcniencin <la uniformidade \la 
biUita pr•fuit·el, que naturalmenl,:~ d~ve ser a 
JJttola de um metro. 

E digam lâ o que quiierem o~ apologi,t:~!' 
da Litolã la rga, nós out ros prer~ riremos ~ 
h itula de um metro. pelas ru~ c::abi4b<-, 1: 

mais nind~ porque: 
Si um tn~m. tr:m~portando r:.rg3s, ll~ rcud;t 

sufli ciente ~ C-'Lrada de bilo1a C'.strcil f'; ~ i as 
!!Jrga3 rcboea ila3 por um:t locomotiva oa bi · 
tola de u m metro .. 3S:;cguram um j uro 1;on-.:e~ 
nicnte :.o capi tal c.mprer.:d(l , mnim· ninf'la 
sero't esse j u ro qu~lndo :t .,muenri~ de rar~as 
fOr t~d . que exijam o emprego de mais uum: 
dnas~ 1re:0; ou mai:\ locomotivas i1iariiHJlt-O te. 

Qoalqur.r cs•rodo de ferro, seja larga ou re· 
tlnztda .n sua !JiiOln, S(l rtcs~ja IJ:.,~lau t~s VJr gJ:::. 
a tmn;;por tar ; e dt-sde que haja ~ll p P. r~hun 
dttnti;'l, q;.w exija 1! 0us on trP.s trens diarlo::; , <1 
c~ tradn de Ldtr. l.;l P-:;trdta rl!tr:l Jn i\ ÍIH' ltwrn ilo 
qnf:l . .:l larrrn. Púr~pl•~ , r AI:l liv:imP:ntt': :·1 r:Jfr;l do 
r~1piral eui:~a : <.~ do , que é mAno r nn hit'cda· Tt'fl U· 

... lid~, o primeiro trarn lht: salv;.tria o j ut'o e o::. 
demais o t'IJ.: ~mentav:~m . 

Si eopstruida urnn .estrnda de bitola · J ilrgu~ 
o tr~ nsporte _ pc- r eH3 feíto désse l'i.ll'iJ ~·:.~· 
r.1nth' trm Juro fi(l. 7 ~ /o ao (~ rqli Lul UP .. Sllf~n
d:il,!, /~ força- c.on r~ssa r-· ~ne ~e ::e livesse 
'.:tnjlr egn<lo :-. ll ito la reJtt7.td:;~ pJr:t l'tTf"l'lu:lr· 
:Hp•1 1Je t rt~u:;prJrr ~ o j ;Ji"'O i\l'rí ~ m niLO :noiOi'. 

\.lllO IIIJ ú Yciocidadc, não haver;; qu~111 
tJUdra :i~!efifit'.,.1r . (J re11 Gi.iiJiti.i J ã hiLôJa largo.~, 
pdD tristH. t~ pou t~o 4-!eleita \"Cl consolo dl_) rer 
h. ~eu as;ueaJ• OU. caf~ galop3r Uú tlorSQ da 
via fe r re:t. · 

F:' ' "ert1:Jílr. .11 11~ a demora n~s estradJ:: 
(!C.onomic35 C uud3 do que na,; outras, mng 
~31tt h!~m u :io é t:P.rtu fJ ilC o l.h'rJ lh~S(8S 
~à., m:!nn:-cs qJe naquellas :» 

QucJr;tuans a unHonnhhde \1;, Lilôla pna 
lutl•i~ u:s c;nuíul t{):s ale rer ro nac:louae~: 

N;io has~:. 2 b•j:t direcção, é percizo :'1 
/ uniformidad ;o da bilól~. para o problom3 llcnr 

resolvido_ 

12i:: _i txunc.3 ~pr<'sell .l ~i .:.: orno d ~tir.J fÍ,·o 1~~ l e 
p l~ nc• . A;-; ~·nn t.raric .. Jlf:l~~ ~ a.\ó pr.·, rm?. .<JIIr'' ~"" 
rJt.u Nts~c uma. _ t:Cm!T•l:\So~o · para c:-:rr-:::~ • 1-,:. u :.~ 
;~l tc ~.ar - lb 0 a d tnncl o d n:o l 1nba ~ ,. Ora h:tr, n;i l) 
tmpúrt:'l . -n(~rn !1ltl~ ;. dií'.l:!" que rf;JC~·m :'lp'('fLl:'. 

~~z:t~.~r ~l ~ ~l~~" ~~~tLiri~;~)~ü~ri· )·~~~ li~~i~~s~ t;fi ~J\~~; 
rdm :) di rel ti) d~ d iz('r qUP. o plallc. CJ':\ s~ n. 
Eil'i por q\H~ fui fon;;j,j ,; .:t h ter :u nnt.u srih o.; 
nnmcros 4.,. ;j, t 3. J 6 ~ 2~1 e 23. üe Ot~ t ro moclo . 
to l1~ 1:1 c b ro. não ter ia roa :s o Jir~illl dt a~
~ i ·'!na r meu riom~ $Ob o 1r.~·u trah.llh(). 

quesL~o lk t:n\13. g-ra .. ~ ídade corno sOe ser o 
• ~nmp1P'\O prohl~tna da d(n•cr-ãl.) das es, r adfJS 
Út' (aru no Bra:;il. 

Xi:io ttnhamo~ em YL'. t3 ser o iniciador da 
t~o imtY .. H't<Hlte Q~lndo, s~ não fôra a eou 
tla uçu ljUO_ nutrimo~ :::cere:l de vosso acn·
~::..l:.tiv p:ltri•"lti~mü pelas rous3s publicós 
pi1lo:» interesses do nosso pa.it. ; se não fõra 
\~m $utn.n."i. ~ eerlcza. que havieis de tomar 
wl rtc 3~tin. c:: interessada D:l discassãÕ de 
iãü dillicil protlem~. cnja solução deve me· 
reccr ~e nós todo..; os rnai.; cstrepítoso.s 
appi•USOi -

Msim põis, pedindo·YOS que não nos dei 
xci~ a SÕ5 em tio escabro!o terreno, nn
lrii~VJ;; a ga·:. la e~perança de poder coa. tinu"r 
nc no;-;~o propo3iW, atê que as luzes do 
'os~o esclarecido e~piri l o, r~.os vonba t razer 
o solucc'io de>ej;d~. sobre a;sumpto de l.'lnln 
tr:i!ls~~udencia c, eatrcta.n1o. tão esquecido. 

SJibamos ser patriotas no estu do ac.urado 
qnP faz~:-r,o:; dt~ ne-ssas n~3sidade3. 
E~ por (:;o;~e mciíl, que n Os poderemos con ... 

4of~tar o di.:,dcmJ. que convem parn adornar 
a fr•Jnle do ~ronde co\ol\So que se chamo 
Tlrnzi t. 

Ao lnstiLuLu f olytechnico Brazi!eiro, que 
l n n ·. ~~s :;erv l(~os tem prestadG no paiz n o de
s.e~noi'V·imento de .sua:: ardentes aspirações, 
w:•5 conii :~mos a resiJluç-ão de Ltio gra nde pro~ 
l!ltnna. 

Pedimos .aindn que nomeeís u ma eommjss3o, 
IUCUmb•d·n de reunir "' diverso!•elementos 
csp;t:-sc· ~ c N m )lJer. formut..1r o codigo d:.as 
Crondes idéc'l.~, e de-stribu·H· o a todos os braú · 
lerro3. qut: ::._c interessara pelo_progresso destes 
~ou~ t•:.n'ú1 (i:} ;\mcric;;~ rtfer.ídJOn:.L 

Cot.itfi Cn,1 ao::~ '-~~tni·, pelo -Inst ituto PülytP.· 
t·-t,nh:{l Br.uildro ••s doutrinas do fu turo, nOs 
outros :.bri rcmiH este g rande liv-ro,"p3.ra ·be · 
b~rmos <E suas licções t! inspirarmo--nos nestes 
~uJroze> commcllünentos do seculo em prol de 

·no!;a· patri::. . · ·· · · ·· 
.\ s~i:n .. ~uis! certo Ueque não nos deh:~reis 

t .. 1W>3. nr~ndo com·a rotina,·que pOr her:.nçà 
)('gorJm·no:> os nossos antsp~s....:.ados e quo 
ainda St! •·etlccte oo carro de bQjs, n as PDge · 
nhor~' e no celeberrimo monjolo, tmaMaremos 
OQU I: f Csi" l indO (I que 3CÍ ffi 3. ·d i ssemoS e · q~e 
be-m trn uz o ;nosso pensa.menlo em rel:açao 
:ws eaminh% tle ferro: · 

Fn .nqucnr os l~ berrim rn:: ~ eriões , os ·am~no.s 
,. dh·::ncs. (-li mas, :1 P<Hte uavega v-el de nossos 
r lí)s : (ranqn~ar 0.!. l_heSOUf()S OCC nttoS DO .CO·· 
nwüo do lkazil :10s pavo5 -·de todas as nações 
(io.gto iJ(); di_ ~.s~?.m inar a eivi:isa-ç5o pelo interior 
d'M nos:.1) p:uz: ; 6.eonomi s.a~ o tempo gasto ·e m 
pe rc..:;. ~· r,•r !'li ;:l , ;·.~ n e i" s •. ·~ .p ·h:nmnn ia c.om o·~ 
:dl''" 1ntüres-'t'S pnl i ti r·fl~~ Pcnnomir.-os· e· e-.st ra
l ~.'H"kos : a;1mvei lar , einfim, tüdl:•S os ·elemen tos 
LI. e q ~te_ ~ i;pnmos i ~ n~unil-os .:to v,rande banquete 
(.1s· C JY ili Stl ·~ãiJ_:e.s o proh l12rna de · ~uj n ~ohJ C~o
o,; cam!nnos ~c ferro >é incumbem--Sala ilas 
;cs;õe< em ~R dt' ( 'Utnbro de 1870. :- Rio de Ja
n r~ irí'"~.-0 Enf!·~ uhe i ro~ l•Jiio Ramvs !)~ Qu.n ro z: , 
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E SBOÇO DA VL\ÇAO GERAL DO !MPERIO 

T.XPLI C.AÇÁO DO M.o\PPA 

2$ •;l~~~s dt~c~t'J:: 1!~~~~ ~~~i e1:.:i1f~~~s pre~:. ! 1 ~~~r~~laes~d~afér::, ~~"c"sse ~~~!sm ~~~ :J~:l! ~ o ~~:~~~4)t_r~ rnidu 
A" l inhu po '>\;ilb.adas_ÜH~iGam ~ fronl4i.r• ~ - . 
~ pe<p.<oGos uredos l~d1e.1m ~ C).PlLl8i .t,. ('ttru"~ta, ~nd() i]ll& o qta t& refor-' :a dt" GG)".lt d u b. enar e o t rtl. 

03 ri~~ _, ..._~o:,.ya ~ Toa.n\.ln;!, J_obr• a- Ar:teria Con!ra.t-_ u.Io ~ntrG O$ n<J~~o .\r<léUõlJ3. o XlogU •. 
A~ )icbasduplamantopon\dhadnindte.a.m .as :~~ltnrar,t>6S fGtta~ n() lll/Jil pt~no , aa 11r.1 OOl d1$C:JU,'Io) , 110 pr.imc:ro 

Cou;res~o Uc J:o.:str•d:u de- J:'ern do Braz.il. (Yid<J oot.a. n . ;::s . ) 

i!le ,;unda. Parte Phenomeno psyc:tlologico, muito r.flmmuin 
entre os que se esmeraram n3 edur.açiio de 

HECtR305 t"JXAi'iC!ilROS A EXEGGÇ.\0 DE origem la tina, e prE-Ciso que os aoimo< moi< 
01HLI.S P!:BLJCAS liO DIPERiú resol<>l<>•, reconho(·am-lhe a procedend o para 

que niio se ill ud.1m. 
l-'E"LO Ei\-GE:>."NS:rRO 1•.:•,\ 0 Jl,Alf;')!'l DE QUI\ JI\O Z ~-iio DO~ iilndam ('1.':", poÍ.'i, esmerilh;mdO $6· 

mente o pnssivo. sem anene~o a J !!. u m::~ ao 
Uma gra1l~"! ri que; a. ntlo !.l. ~e ler r!tim. !}trencia 3Cl1YO, que aliaz é mui Lo superiol . .. 

Effeell\'tmtente, falem parte do ::.cLivo: 
l)c5:dc IOD2'3 diltD se affirrua, embora nãil se toda~ ~~ estradas de ferro e outra; ernp:-czas 

aem.;nstre , f[Ue e pessimo o eHaao Ilnan•<eiro ~e propricd, de do Fstado; todos os proprios 
(In UJ·~~ i J _ P:~rtl s~ e<::palhar o re rror~ em vez r1 ben.; n t~eion.:les: Yll rins c mpr ez-M de uzo ~ 
ch t·on-,·1eç3o. 3nnuocJa.se ~ ban c a rú1:1 como go2o temporarlo dos p~nicularc.s , concedid3:-. 
o un1cv remt'ÕIO ptJ:::oSIVel. N'a opiniãO dos com a cJ:.u:o:-u la de reversão! as (fuaes mai$
~rrorisU' t> ptt lz ~;ta • rrem~ü~·elau~nt.a per- u rde ou m3is c~do pcrlcnce r5o ao F.~tatl o · 
dido, porque o 5-?U p:~5SI \'O ja chegou :.t e alem de muito~ r ivs n.:n•e,;avei$, ainda tJ~ 
900 -000 :00Q;)(IOO . · 120. OUO Jegua. quad1·adas de terras den Jlutos. 

A outra opini;io, muitiss.iruo mnis numero~. I Ors. I) nem tem t.~o ,~ t25-ta pror.,riedade n~o 
tem crenr;~ dHTer~nLe : e p:)r issn r~sentr.· se :::e eleve consiclerat urruinodo. sah·o o caso cJ ~ 
•ln mal, feito ao des envol vJm ~: n to da fortuna nil-:> ser e ll~ ;;erida co m baslante ~i)a c-id all e. 
pnhli ,~a ~ 4".0m õ pr~~ão do d~Cscr~d i to. . Só :'IS oo:::sos t..:!rros~ vendida.s ,,.., preçu <la 

l)h·er~~n l P..S as npin iije~, a inda <lne d 1t;1das 1 l l!i , <1 ue -çaria de um. a um. e nt~tc t ii.s }Xlr 
t~mbas p'eJo patrloti~m·':l , é i nneg;.~ vel (JU~ 1N- br.-~:<.~ (JU:'ldradn, r~presentflo um ''a lor de mr~ 
tttndo-s~ Uu hmn (JU~~. iet), ha nat-nr i!Z.SS !JUe I' milhar o oitenta a tlm milhar si'isccnto5 e. 1;inü• 
.s~ impres.sioniJo maJ ~. e t• ni~O 1m p e- r.a .a 500- mil contos de ~ ·~is. 
sibilidade ;u~re • razão, que !'()brepuja . u~l- lias um• legua q u :1 rl r~da de terras, tr.m 900 
-xan~o manire5ta r·:-..:~ :.mpfamente a irn3d - ~ l quetres de 10.000 braçtt.s quadradas cada 
n::çao. um r cada a.!qucirê reogo.la, aos preçc•s da lei, 
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de Io.5 a 15.;{100, e a !e~ua qoadrodn de 
9 :000b a I:l.5<JI).i01l0, e onlrot;• nto oio ho 
prucur<J 1 . ..,; t e rra~ 11 'iio H' vend'.' lll ! 

A' llli.t f!):~ :m das t•str;td<.~~ de !e-r!'o, por1~lll, :. 
pro.::. r(l l' ta!, qu~ unt -<II·.JUd rc de ttorl'a,. é 
l'eadido por 50bUUO. uo mintow e :!0Ui5{1il0 nu 
mellliJ, cueg:1nllo mesn:<~" dC\'ar.se '' preço a 
i : I)OOf)(}uQ, o <1 ~1 e tlá pnra cl;dB l'·gu3 
,\!i ;t)UU;5000 no miu nno, f H0 :0003 no n 1~d:o c 
90ó : (){iU~ no maximo . 

Por t~t nto. :;c pelú centru de Ulli!l fur.h~ de 
ten-o, de cinco Jegua; d; lurguro, se fi2essc 
U tn3 e..<traaa de ferro, leri•mos que o v olor 
ru inin-,o d'essas terra~, pua c;;d~ il:guo de 
cnmprintcOtQ, seria : z~:OOO~tOO, e 9Qü: UUO~il00 
o roedio, em quanto q ue a estrutl• de l~rro se• 
custaria :tOO:OúO.) por legua.. 

iXc~l:IS coodit;õe3, conl'!traindo por sua conta 
on 8uxlliando o E~tJ do [1 ~ou ~lruccãu de es-
1radas de für ro, não sO o PNQO minimo dos 
ter ra:\ pi.lgar ia todu o cuslo de cst:: ln· lecimcnto. 
1r,as aiud;.J , a revenda ao preçc mer.ho, dei
xaria uma ru:~rgem do triplo ú o~pt:culuç:\u . 

Sem !lC(.'O~~o f<Jci l , $.!~flt zr, r<anlias p!irtl a 
cir~u ! .. ção di.>s p !'Odu etos do solo e d3 m dtl .S· 
t1'ia. e st3i l en~s nilo tem ''ulor , t~ l.i u ..! ..: · 
preci a:das. 
~à o é ~·.i a a1Ju11danciv que produz o de · 

preci antento, '' dilliculdudc de uti li soi.ãO lam
bem ~ um 3 d'-i3 c.nusas q ue intlut·m p.1ra o 
~vil tame~Ho dos preços : us p rcductos, cca
n omícanH.•oLP. eonbiderodos, vt~ l em taoto m<t i ~, 
QU3nto são mai~ (~tonomicamen t.t:: util izt~n~is . 
E' pllr ná':" estare~ .nc~ta;> coud í ~õ·:~, quê;,~ 
nossa ; mm:ts, pnne•~lmenle a.:! d t: fe n o c 
c:J rvão, ~:;Lóo d(!preciadas <~Cl Ualmenrc. 

A con>truc!"<ío de eslradas de ferr<o, püi; , 
a tr tiVez tias terra:; d~vo lut<IS, facili ta-lhes o 
acce.'!'so, ga nmte circulaçã o cer ta e r ::, pid:; :!Co~ 
seus pr.Jíh lCLO:' . :~ugnJenla·l he~ " procura t 
:Jbre n~~·,· as fonles de proJ ul.!-ç:;.io p ;lr<t o pvi z. e 
Ô tl: rena ... para o Estã do. 

Cas' em que se fk-c~ usar dl) crtditfJ 

de pnr eom um regimen1 dt! ::sso·ci••çD·o s~m 
tutel:t (' um !=-Y='tenHt l,i;t nr.:JriiJ men ·J~ ~l'i ~totr::. . 
tico, sem ,,~ns, s~m mt.HlOi;Oii i·S. n•~m f~vores 
da Es;ado. rcwlr!r ia o prublemr~ de UOl nlodo 
sat•~ f~ c torio. 

Comu n'1.lfil oppurdtw mP.I~ nlt:o, cad ~ umn 
úe~ t3 ~ mt;..IJda~ te1n r e laç ~; , com a~ ouu·a ~. 

!'i!.o C pr~cls!l di~cu li r ;1 I:On\· i.: nitmci3 l!v~ 
porr~::, do O.lVegan:lidadt~ ..Jus r ios, d;.~ tmmi
gr:~çao c dns cst1 ndas de ftrn .. u e:;sencicJI é 
ex.:Jr:ünar· tt que:3\ ~o ctv tn.~. uanw, qne tenha dtl 
proU U?.ir <: neee~s:lrio p;.ra u lrMeco. 

o prio~il"'l ins! rnmemo elo ;;.,balho e o 
õinf:d r•?, pois ('0:11 elf~ s~ :~dqnir.~ os mai$. 

P8r<l tornecel:(J ha d n'Dr:n~ me Jus ; c~ ctm
forrnr .;1 eop DC. I d il d ~ do Tn llll13rio, s'.o bem 
CIJnhCCJdit$ :u C-=~UJ biUa~ões dO (.fed i lO agrtt>))::J, 
ru~af c :mtr~~ f.'Jr.1ins h~· pothl'l':.r i a,.;; ,. para um, 
e as {lo cretJ.a to p•.tJJUiar , uu mJOper.'HI\'0, p:1r0 
LU lr o:~~ - t: tco t·om;unus u;;. AIJern~n rw. 

E~ta ~I U:.::HàJ d~p~n ·1,: do 11:11tr ;,o u:ooel:. rio 
(to~. cnJa bas~ legal t· n:iu ridurbria. ( ;,('[! tt.• r il1 
extraord1tlnr.ia :lJt :l tP. ~ f!JUd:'ldio · d,~ Yarios 
b:)llCO . .;. rllOd ltiC&::h, ~<l fJlO d~Vt~ ~e r, a l cgi~ I .1C~O 
re..~ pcc ti ".':•. :'!CtUJLlii.:O t~ CHI Vi30r. • 

m~ ~t~i:J;;~~i~t;i~;~,:1~1i~~~~a ./ ~~l t';~1.~Ú~e:~~ e dt~1~;1 ~ 
~r~~n~i; e!;:~·~~~~ s.r~~~~~b~d1o ~~:a.~:~.~~d~nJi 
l(tt1. rta p:tt IC do ~~\l \'a lor 1:omina.1 ou t.") ~·íi . Si 
u t::-:ta lhJ, j)n·s~·lttCuJt- ll t.:•. íjUtZ.e ~st: sub>tituir o 
papd -w c>edil pvr ouro, n;tu pri"Ci'ia·;a ~ucmenbr 
l dt:~pe-u d~ ~m J·Cal. P.ua ú !'àg<IIUCIHG dru 
Juro:;; c :uuo rltx:u;\ o d.t t ·:!'-' l '~eli \·o eaJ yl ::l'õli :no, 
ha.sla r ia 31J pltr:.'lr !. ÇuotuHa c:H:uw:t. (jUt! perd~ 
a, nnua illlt:ll L~ c.oul .~ lJllXJ. a OC;t. !lit:JO , 

Cout c!T,~ it<.• . V!:i n ; tn i ~tefio::; t~e e~t :·an~etros. f<t
z.enda. ~ :a ::ric.u \tu r.t, d~~peud 1!1u :u wua'lwtmtl'! as 
... Plt u in t~:.:: r1 n:mu~s . c21cul.ad3t JO nmbio de :!i . 
J uros, ;,n,or:izaç,lJ, t1:1 d i\" lda 

externa . ... .... ..... ... . .•. :U . 1\.e :667.Ji.JOU 
Oilh·reu ~a~ de cambio, couwli~-
~oo ~ P. oorretdgen:;.. ...... . .. 5.31í :·t'76.5n l 

Juros e amos tiMçàO d{kt empre'-
li •uo; d e ! SóS • l 8i9.. . .... ... 5.061 :K~ÍJIJ 

Ga. r.:m t ia~. ,1 () j u ro~iâ.L·str:~.d !\ 5 de 
ft:·r rv . . . .... .. . .. . .. . ...... .. . 

O n1nl q uP. ~oflre o paiz te m r~nh~1H .:• t!ffi CrJZ . lde ru,. t 1t>P.:Ia n .... . ... . . ... . 
Tod_os s~bcm q ue o Br.,zíl tem umit grand l~ IJe1:1 ã ~n~c-nbo~ ccntra es . . .. . 

propr•cdsdc, c n;io ha qu,·m dcix:e tlc rro.) · l ll u:t: i nl~ío punlíta ..... ... ... . 
oheccr, que nJo se púd t~ clí:'por dello com L~i~i·:?;~::i ;;~~ ~~;;;~~7: ~t~~ r~~~~ 
proYei lo lt~lo :seu diftkil oH~I!i-':'!W , ôtl anti!S:, ) l .tOt!-riJ! :):lia i..ll!xerctiO ·":: :1 rma .. 
pela impossibihdada de u~ ilisação cron:>mica. da, tei~:.:rapho, e::-l r;.:d3s de 

611 :870,\iJOO 

Para fazer ces~r est.a 1 :<111~·· primordi:d, fu ro e outras obras tio r stado 
~umpr~ abrir f'S1rad.:l~ de f~r ro, s~m o que;.! (wiul:11:)) roD re ~~> t.:\. qu :~nua. . • f0. ·7Sj : S:.G1~HI 

zmpo::-s Jve! povQnr ts :;as terra . .; . cuit i\· :'1 ! · ~~, oe~ ~~ens anuufle:; Ju L:ila.J ::. ao 
(! re3r e de~nvulver o columercio ~ a io- cambio de 2i.. . .. . .. . ..... li.i;S:Mi-_5.700 
du.stría ; em fim . to r nar possh.-~.:; 1 •• tra!Ja lho em Pn ·ju ízl) ,:f.s '15 :~ tJ e hai>:.l. do 
tod:.s a~ suas m3nife.sta,·Ue3. cawblo ... ....... .. ... ... . •. .. to.6t~.0005175 

Decidida:) " <llltllge m ·df: coul!ltrulr· :>e n~ es-- cu m·) ~e " ,:.: l~ u't in imo p:·ejuizo an 11ua l •1<l 
trndas, cumpre nno e.sQueCU · lbe~ o traft>~.]; [~ la · lo. c1eddv i Ue pNS..c;.iO do (:.:\mhio, é de 
c para IS~O e ind ispen~avel tom~r um c~rto l O.&l ::!:OOõSSi:;. Ora ede prejmzo ~ j us lamrnle o 
numero de pro,·idcn~..~i ê!~. JJ ào isoladus, que nt.ces<.a.no 1 :tr~ ~~ p~~~t ~uento t1o.:: j u res~ <UniJr
nilO dão resullndos proulpto~~ HllJS d t! urua ti z~\~üo do cmpr •. ·;;t 11'1l JJ ~~ :o;t inado ao rtS~ <~. te dos 
vez, ~y :: lCtnt~tl~lmdtJ · 3S no mesmo fJt" U Se~tmm- ~;l~;;,1~~,~~~:~::1:i0.~·~~~1 -J1~~~0Jaun·.:~~r<:~l l~:~~;;tt~:: 
lO, coosubsLanciando-as n ~UDi d ~ t.; idl'i;.t . tS8. UO:!JlJ.;&)O .:;-:,. -;.,, ... (],-•. 

E is j':ôn~ue o desenv,Jh•imento da iu: ~ n i gra - A~~i 1: 1 , pi)J :O: . -::.~)lfl (''=' ;m.>r•rli'h r~cuno .. do or\.a-
r.;Io. a desol.istnu:~:<1o dos r itJS navP.:->'H'i.' i-'~ o m~ ul • ~t:u1 s.~r p1·~·c 1 ~(j .lu~m~nt; .. . t •.h':::. ::t:z::a , 
m~lhornn·u~ nto dos por!n~ ~ fllfl i.l ttti 01.1 qual m .. ~ ~; rJ. pl:-~uv• nL• :\pro'>C"It"' nd >n qu<"se~r-d ", 
omimaç5o ~ r:·e~H;âo de f:,hr iea.'i pelo i uh~riord:J.a-se a optl'r;tç~o. 

v . l v .-4 B. 
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Nos E5LtJdos Cili(\os. L~1l ó a i ll1{K•rt;.nci!l liUe r.'lmn ~ ~~ il:'f){: u~11r do cJ'édt M. 
se liga ao forn ecimento de 1l :nheiro fpri tlCi · 
N~ l imtrumen tc do tr:J b<J llw), qt~c t: rn :-a o f.u tllJJd o~(l.!Hio a.t· qnJ l o melhor meiO de 
povoaçi'i·:::. d~ 2 .õüO a 3.000 ,, lm :.~ .• vn~k J~~ ·~ hf•j a 'H~~ .Li o u e Ui l1' ,, :H·! que. c1Cra. 
um banec-. U S• . ct,::.:t5tdhci "O s.u-.j iva ~ ' erJ !ku ndo q ue 

A fund~çiio t:c Cnbrie3S ~ a l!'ll·Hwr e~cda n~ r . nda ... pahhr:.!\ L1· m ttdo um aagmcn to I'!''· 
pratica de tra: IJalho. o melhor w~du d:? n: í li~:H' ::rr.~slfO, Nl rnd o ~IP 4.. 793 contos por nn1:o, 
os serv i~o;; do;;. q ue, pela; Clri:u·rn::tan~i o~ ! aeonsd :I'Jlt tp c se Hnprcgas.se mcto.Jc de~a 
inhereote3 ao ~ea S~'\ú. uu pc:a r~lta .-!c ru· 'I ~cmalil par<.~ :1 ~:1 ran t itt e amonlzrt:ão d e um 
);u ste;. e ÍOi,~t rh ~·s:ea , n5•J SO p =1t!en1 ~~JII"e~I C' fmp.re~Hmo, d\!SiiUaliU ~ de.::::em~oh·er O \"iaçrio 
na lavour3. CUJa nspcr~ta e rude.~ <.i :.:> lr::tbafho füt r...:a nu p::;z . 
11r iYt' mudo.~ brn~cs <le ~·::: n:m occupal!o.~. 

1 

Ja 'f ttuos qut~ tnt tll! nece::~idade desouvo!\rr. r 
Entretan t•), um iiUXíli;i d~ JO. !:i. 20 on ~ con~tr·twç;iiJ d~ ft·.rm-Yià.;;, que\ :tJ(!m d ·~ 

;lO:fJ0()6 (~t~rt~mr.nl~~ seria -e.s Lim ulo _ b~st:m l e o)U tro ~ l~enc tkio~. tr. r ia n in e-... "tima\·e\ ,·antng·cm 
{l ffi cnz.par:'l a cr c a ~:lO de UlJI .Je-.ste:; v:w:rrúS d:t 

1 

d;~ f:J elll t;H· :1 \"Co : ! ~ da; tr. rn6 dotolut o.~. Ga
jndus tria,C)tja pra.~~nc~ pr,o\'·:.~·a_ri·~ ::1 deouu·os. r: 1r.tir~ pnr,~rn , o r.~·:- r~~~ú d e3;:1s estradns, Mim 

Qu:anto a~ rc!Jto~s fl\' 1~ e dl ft' l to :,; de3 Q'lC (Je fJUe o . .-:.~n t ll '-1-eu .. • n :1o pese sobre o the3011r•, 
n~o f~~m nacionat!, b.Jst<Jria fJd i:L.<Jr a 1:ot- 1t IJW • .':..:~ã-:.1 1.5n ilnport:mt-:.•, que hllpõc n ne··es
turali tr.ção. deixando-a. ~:teultath·a, c lOI'oar i sidaU:! d~: nmros ;c r,· i ços~ embora dcsfalco.udo 
o mais fõicil pos~h·d o registr-o d-)S ba.pli5:ttlo.;.. t pt~ut=> ma;s du úu~ l'la parte do proJucto da 
c.:asnmtn1os c obitos, ~~m dep~.· n d<:nd~, di\ .:~.u·l op~ra-~· ;1 tL F: l$ Jk·rq ue . .;ão deslgn30.J:S oqui 
tr.rid~de ecl esi::~sti c&, pam us qu~ niio iussem Yer t~l ,.; p:: :·n im migr~~:i'"l , de-::en \·o lvim(! nto d:u: 
('a tholico.s. indu~tria~ , n : IVl!~~ hi i d:u1g de riü:; ~~ me lhora~ 

Syste:matizar todas cst>ls mediJ~~.:i e conv~r· tm:altJ :: ~ Jl!ll":o ~. 
te l ~as em leiJ dú resulLado _: dccrc~nr um::t ou I !'ijc. se d•5e eonfi:u· sóm!?'nle. n.c) desenvol
o n tra não é roavcnieo!e: porque nt:dil c~- ~ \in• ~n lu progre;si\•c d:ts rendas, t ratandu-~e 
prime. Jc Ulll:t u~.nu,:Mo L3o vasta e espaçosa como 

Uma \~ez adoplad.:!s, cumpr~ ter~m exeC-.I.$$àO l·3:1a, max.í n Jt~ cpu u 1o d urante o p rnzo do 
es.."'s me:lidas. Is to c~stt1 nHi ilo d • n~leirú ~ m_a~ eom promi ~:::o . h3 de tar. soh~çào a. Cl' ise eml · 
esta ~e pode consegu!r com o cre•:l•to do ptuz, 1 nf. n lt ~ ti,, Lnt··~• l ho serv1r, nso dcscurflndo o 
3poiado, se fur preciso no ;-a\ur real do ~ ro· 

}'riedade lln m~vel do E.stn.do. que [f~ fl hl ren~o i:l~.J il :) l l ; flrli)S ~ ~ ~ 7ú rt . Cnrn 4I P:(•.ir1 if l('l p roveito 
cer ~~ e c?n het:.tda · • . _ 1:.a. r;·l r.; ("(JU :-i_·.wdtlor~ (J F.::;;Laliü podcn a atcant;:H 

Nao se deye u sar elo cred1tõ pJra llo~ f•\'~n· ma l:> 0 s.:;!u ll iiO :HJ g' lll ;') t~ t o de renda, ciTectu::tni:lo 
turosos, mns part~ melhordr um~1 p;-opnedadt!, 02 pa~:l;Len tcH em t!.'~H~ctt~: 
fazcl- o fructificat· e augmen tar·ll ii.= o v:do,·, • _·· . _ .. · 
não ~c 0 dm•c recusar - uorqu:! é c::-1:!e ja.~ t J·j Luc ~-:> _(; ~ con\·epsJo d~ apollre:o; . 3 .a,s :. J 3 t~oo 
mente o p~pel do credito no mundo l inan :·~iro. !9 •, d• """"""ç~o. · · · · · ... · · .. 6.300:~ 

L~t-:ra mini mo .... .... _.. .... . 9.8';~: t:ti }}O:O 

.Não t: só ~s !_a. a uoic.1 \·,1 n tl~-.!m~ ha 0,1 t r~ ; l(Ue~epodt>rio. ~tequ·t. l 9 .6~;13J~, a. saber: 

rn~~t~~~~~~i~%~. ri .ls imp,rt~~as ten:b rti· se1· ras~u;! ~:~·;:t:~~t~rT~~:-~:·~~g~ij;;;·á 'b~i-~~ 3
'
3
i:S: lat 1$ooo 

r. m otii'J. o S.Qil cusl0 es tta sujeito :l imrort~.nda ~ t! •:.o c.l."l l t•i 'J , .. .. ... . . ... . ... _.. JG.2~ : 000JI.OOO 

~;~s g1!!;~~0J~~L::lJr~~{;.~ 3g ~.;~~&I~~mo de~-~·;~ f T:tcs ~ it u~~ pri l lt' l p a~·:i van t.1g~n b de11sa. medld,, , 
.sUppÔ:{do tHna mc·rc~dor ia ti O \'alo;- d::- (01.) , t .. ~~.:: ~ . 1d L~.• :1 ?D~ r::t;.no, .a ;le r ~::l. n en c i a da mo~clá. 

C'l/3 clle:::a-nos alJ ruen:arioJ. ;tf,Jt.t r .. ~ ir,l,tP. . .; ':' di-~ ~.J rJ rc-:l! 7 .\ unportacao c_: or~hnuará :1 3er ~-. ~ulr 
r~ i to.;,; prorinciats JlOt' t7o, :1 S..."l i.J~r: ,:o ~u~: o .,.-ah:r rl.i cxporla•;ao, conforme ; .1 em 

cu:;to . .. ... , .. ... .• . .... .. 10~ ::~f~t~~ ,~: í~~~~~~ ~~ ~~l)lllí!i ta par te rl~slc c::-

i;~f ad3 i~~gri!~~· ~h~~· ~S1 3.t 1 oe~;t~ ~r:m~~~i~edi~ f';i~d\~i~ qu~ l~nho~ a r~~~-
~xa ..... .... . · ·· ·· ~···.. 15 ·Os pontinces lin a n c~iros: os que assumem a 

B:u xa. do cam bio .• · ·· . • . , .· ~.:; l' t'~r•r·n~L1ilfr1:td ~. q u e m~ t1ifr.,n P rt-.~:fllv~m. 

Tota.t . • ...... · .. · • f70 . in~Í~;g!Í :;.~~~fn~ i1 ~~:~g;_t;ir 9tu~~~~~~ç~~!~ gcaorn{~· ~ 
Assim em media. os lmgo5tos guae~ da un- pr~ t en,l~ o prese:nle projec to. Seste ca:')O as q uo

portaç.aO entre no,; ·sa.o t!e 7 ~; do çalor c1 r. mcr· ~as p.l t'<t o ll e:'Crl\:otvn:.H.·n to ;.h i lllllJigra i~ão 1:! ~:\ 
cac-loria. PMt~flto. desde <JU e çs p.t,Q::l_men h)~ tnt\ USLr; ~\ t.l f- ~-~ ~ .• iO -~ · a ugtneutada.s ; e tli trt l
fossem f~itos em ouro o consum•dor t<:r1:. Uu);\ 1 nmd~;, os (}t r ~·ll:>s d ~ exporlaç;lo. até onde o 
reducr,.o de ~s '~ nM Impostos de 1rnpo:- l.1~1 o_. o pcrmtltir u :n:~:111..~n to de Y.tlor <!:1 renda lia 
que tÔlpcrta em fíj.~!SQ:IJf.~:~. m~-.is ou menos-' ~~n;~1r taç:to e :-a economia pro\'eniente ela er,n-

po~;~d~c~•na outnt ,-.. ub~c·r.~: -Pvr occ:u hio dl t Ís~rõ~~r.1~~dt~~~~(~;. ~~ ~~~w~~~:~ i~~~i~ a~~~~ 
cnegad.a dü fii'Ocl ucto do e!t prt:sllm-J rtue H' ; c.ieda :J.·~s (lU co rpo ra~tK:s JJ~ ut ua_s ou de _mão· 
D~c~!!!~ I~<Lra resg~ t.ar o p:qlf'l - rr:t~r.cl~L n q••\·P. r r.(l · noJ·t,l. -:1:..11~ f! t>:;. .. ulrf? tll :qlol_<dh IOal Jtll.:l. Vels, s~ 
pode: 1a €ffedn:ll' a <:!'.>:l'·cr.·<.h)das<~pollces :1:·: o dc,·e :·a faa;.- a lgw ,Ja ~..-qm ;lad~ . d u rant r. um 

~~~~0 -r; ~~; tur.r ;liJdl> c Esta.:lu 3 . :~7;; ~BteOO.i por ~-~;~o l~~~::~:~::tJ:~:tnq~l1~ :1 ;fg e_~b~l~~.~s ~~~~~ft~~i~;:· 
.rag.amos de d jrt: iLu.s (]~,; 1: 11 ror~;!çau 71) '-• e s l ll tllli:rao ih"' 1 ~· : :. Çl'l:'\ j~vnn• rs.;\o: e Jsto P·:>rt)U \~ 

cambio vol l~s.s.e ;~o p:a r, t-s:e.:) dueilos ~: e~~rbun o Es tatlo 3s obrit{il .1. c.~O:I:_!) ri.l r a s .mas &IJO I JCC'S. . 
a 45 ~~. N~o ha\·ena mottvod<: qu~L\a e!CY·\~IdO- C.•)a.ao $.; vt- . ó\ 4\IC~lf.o c de summo a l<:.:wçe e 
o~ d<: mat~ tO •.; ou a n m tota l dt> 52> %-~ o qn~ ..: importan: ia . Jmmortaliza tHHJ. f!'.JIOC.c'\. 
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f.JcLo bem sign il1c:nivo i]C encerr{lrem- ~e os 1 Ah! a dcspeu1 aunual ~ igual ;i emis5ião, ~ de 
or t:~~me~Ho.; ('.C•<!'I dP.(Icits . 1 ~1.000 :000~;, -:los quaes Hi .OOO: OOO~ para 

1'or t-:: n~o ~ r~ :~t·~ t:l!r ,•z r,omp1·oml'\tlf!i1' o fu - ; e'tr:idtis. 2 .5CC:000iio p ~ ra portos c n :.ve~~cao, 
turü. n ':o c~ot~ r 0001 ele mentos diverso; e . ~LOOO: (:00,) pu r" immigl'a~"o e 1. 500: 000,) para 
JJI:Jis seguros. ; desenYt, l\··er J. induslria. 

Pro~rc:;:.~J ~OUh.' o do Pani. c Arnazona!: Por que mcHYo foram :~s:sim clelerm inadas 
~lllima a íJUt! ~t! O jJfOcur e ftn i tar. f c~WS partd l~s . é (a~iJ de ~~he r. 
Gomo~ ~a.t:ldo, emigraram par .t .: .1 1 '10.000 ~ Prime ic<~nt-?J:.t~ iJ u•XC.$:úl.ul·· úc U.J r on.::u · 

,·eiit'a'li.t!',( da S(:CC3 do Ceará, q ue t'll~l ·~ u ;:!t : p:-ção ao ... iut.lividuo~ :u:."lrfJ:o p;;tra a laxoura. 
l h~2ou r.1 ';0. 000 :0~-;;ooo . '~Clt!J.Se!lw r} r.·- l;:IJele:im::.nlv ti..: vrth:ina.; 1: 

~.'oi s: be m. o tr:tb:.tlllo cl~ s s..1 ~-i:'llfC ll.!·n tl.: ;l•J fnbrit.:ab p:- iu i;ltcr:or, á nWI'(,"l.:til ÕJ.S c.slrJd ,,~ 
Ld imp uJço ~qll~li :H prc.Yi u ci :;~, íji)P n H;)~ . d:: fe rrO. C~dcu i :H.ld·:l U:H ~UX !ti 1) ltleLJiO tlt..; 
c imcnlo c:-; pv. n to ~v de s.'.las rcn<.l.t~ :o., :•!'~~~~n r<.l ;~ ~~t) C·) O! OS JJ C':Hb n:L t, concediUo ('Otl l c-i~ lt~u(.;.t 
gr.i ta ~~ sper.1n~J de- e•n brerc: o tw!~ \'t l .::: lol 1• t.' t;" l.l f itll t ; il ch r-:~m tJ .. ho. se cstaLckc:üri i' 
tt t~r-sc }lt1Ue\Jt\ enor,ne de-;tw~a. ur• Jus 30 r itb J' l~D~ anuu~ ! men:e pelt) lnlpcrh' . 

Um de.~ Ul:lio J'~~= S?.UàO o mt~ i or nEl tl~ di\ l!i O~~ · ) :. /i{T"em ; ... rro \'t ncw.s m::lior f,! .. c 
nrazil é ignorar-se qu a: seja J sua politü·;1 tnaij :•op tl tCI~..l' com àu:ts c tl.:'õ :n<:ncrc:s com 
lin:mceir~. ! um:l. Por ~ua n~;: ~~S.'~!' fabril :.~ ser iam L·lc ... 

Parece tJUtJ todo o es:fm·(".O ôc srus nt:'lís :.b.-.- ! mentu$ t!c tr.afego th~ 1 • rGdu t~to e r,a .. sazt>i.-o::L 
li :::;adüs linancciros t~ndC' a cons•.!;;u ir n \'f}Hi[~ • :Suppon::o h n~ dc~pcz o r R'r:div;-. dl' :!J:6 por 
Lri tJ en trD a despezc1 e- n rece.it~ or.:ia:1 :i1. immi~f't ilii!, ~l7:· com do~!:' mil t·.r:.;.n t..l.:i ~e C- Ot~-

E' u ma tenta \iro. (':S le riJ e i m proikt\~1. q •:l.· ~\~ &~~gut:ri•• ('erl..:-.) de b'O.OO:) pcl' iJnno1 ilos qu•H~~ 
an nul la diante ()a TICCt!SSidtiU~ •11: <! ·:l~ p : .'l ll . .;, ~"'\· \ l.I. OO'\ :'lo :ll lll ~ll 1 . ~ c!'i;H :t ílj.J IO :o~ ;:v ~·.'I"Y i ço 
tr.:lcn1mar i,\?. , qu~;s i s~~n.•p nl Ue ..::n·::;;i::.;- tâü J<.~ J:.i \·f•:Jr.• •: j.tJJ:eri:Jm proJuzir -~ii . OtlO : OUO 
urgent•~ . qLt•~ n fio p~rnll l B :mfficie:i;r' i:: ·; • ;-~e- -~ ~· ], ;]o~ (.1:1 : .. Of:tL~~(1•1 d(~ .:~rt·, .tos. l:uc ;:~ t.<. :n 
p:u~ o c.x:~rne d tlS respeet i •.: o~ or,·."ln; ·~:~1 ~ - :·: . .- ::: fl t l~tl :o d1} ~~iO ··~- d:;; i x:-lci .• 7;';Q:Oi)0,:1JOU 
en ormes e de; medidos nn~. ~'\t!'o\·.,:;:Ht·., .__• !':ti'J l "\ll i!' •~.;_·;·al _ 0..: IHi l l"lJ' .'•00: 0~0_->. pn i ~ 
pouco ju~Hfic:tV CI:i ou1ro.; . t.:;~·J ,; Jh"•t•3<;r:.-, 1~.::r:1 ;; ..:~.·gur~: l' (t r.n:;IPÍ fl . 

H::-d ;J zir n :rb<•S n o úr(·J.JlleH i.•} . • ~ mu. b s 3-:::': : .. in f ·, a· r1dc~ ;ieb i mp;,r(:.~ ç.iC', \'i~•i =mic:-:. 
-.-~z~:: n·strin~ 1 r c...: :-ws ~r,,,~·us !Jrr.."•!:-trh~ ; h: ·~ ; rap hC> . pr.·à·.:c~o iod&~ L~ i;.,t, t"!1::-val · 
ma:.:. n;·,o yéJ~ que ouLros :;~J3 fl1 fd h;..: :-'~: n n-;e: n Ua~ c i!:l::íigen-.. 
ceonnm·a c os ~lin heirú::: (J Ubli·::lJs :lc::=putli~·;do: , r.~ta iJe l Edd.) <~~~it ; , ( J ~ ct·,· i ~:u, nã ~> P ·~~•mJü 
e csbt.llt,jado:-; . . ! o custeio ~ú lJ :·e o Esb Uo, i fVrfl de duv l ~ a 
R?c:::tr in~ir po r um bd ~) ~ ~frnuxvr _i.ri'Odt - J que o :rJ!;O\.:;:~ ~ü d :i reat.b s-n d~S.l· raOJVI.:"'fJ ::J 

~3 fl1~11 (~· ' pO l' Utll!'O . é im.ped'r H t qu;l ihriO i !1>):-i .:~H !lOS :- uJ)!· I ~ ( I Cl':lt:!S.t CJrn d i,l ilnlo rti :-ar
jiOJil(";-! 11"0 1 sem (\ qu:. l nà.1 h:• nn.-::~ç;g •J il·~; :-:. r--i ~ c, l'()p iL~ I d:; «' ~t-.dJCli~Ci lu eJlto . 
,.,1~ is,~m . i tJuand • n1~··m~; :• ;·o nü.tnç~ ~'l1H't: c.:>~c d,~ ... 

Eotrêt!lU l.l), o eq J iHbl'i(l t~~lrt! :J ~t.:~jt\.!I.J e :l; Ul::u lu H:i CI ft>~~:· "5-JLi:;. f,otor i.l , IJ.t~ l at·i .. t..• pn.•· 
1·ece-il::1 rt a cconom;:. na app1Jc1:;tiu f:os Jinla~l· : d:II':\J .i,, ,~\!mla t.Jc ll!n':t.4 par;1 ;;-:.r~tn ll r 3 
rus pub!Jco~, não J•Õl!e ser ~~n progr ::m:11a, ~ ~o!va~ : ii J:rdc dP:!-:: 1: de oatr.:os- ('.,mprorni~sõ.'\ 
nun1 t' U:ll~, (.)i)lttiCJ, P•j:'íJUC t~ ilm 1lc:\·t.; d·::- J'l i•:!Jt. . 
nJe :i V;;· d•Y> go,·HiW!i . -\s s. ir 11 . t·-· n ~·-~~n i :.~ r' ,_~: {~ .. ~ ~ .!Jl~;), t iO .I:~ r· ':~t')' :: nn11 ;1•~~ d~;:--linad • ~s 
tà·-· f.,dlatb f?qu ilihrh) , o\1 mr.;uw :, l;: u •!l <:.:lt~l - ~ .. ·' ~ J:c ii HH':•:t l t-: n lo ~ i l.· : •· • rt(.~ ~ -~ n ·,·~~·g-a t• i l i cbtt (~ 

~~-~ :·iu;e!:~~~~~c'L ~:::~~;t::.'~t r~;:;. ~;:_!i ;~·.:;~;::~i ~~~l : ~ \ ·;~-:~~~ ~ :::~- ~ i ·t~~,; u' t:_::,,:-''~ultl·~~~~~t;·, y,·rh:: t(I :H :I~ I -' t~u fl( ~ .'IS{f ~ m a~; 
dazi rta. pOt\i t:t , uu1a lNli l L·~a, li l~ii t aLtl.•:i·iz~n i ;. j' P;..; ra a~ •·~ lr<> J J.., d,! J~;rr.: ,_: q1:1;i.q l ~).t.ll.!lU)\.11.1~-., 
<t <t ~U()J' l t!iiU"<t') (h <il\"i(l~J a;_:~ua ! ::t:·.u '-' l':.Jij"lf t.!.=-;, i_"f_ii\IOS IIIL I1 ll·:ll'!" lÍ\..'\"•.:r: rt • 1"\ . .'j'l'..:;útl ~llr tamb::lll 
ti.; rutl:li tl~ i \"iolcnt;J5 .• á5 fJ U<.u.! . ..:. c:n c=r~ un' •· 5l!H hilanH..,~ ro, por <::u ao~ et\llst:· uitlo~;... r:-.z~ ., 
WrH.~ia:: d:!Dce i:;1 lcm r<:>cm·r io!n o: ~~. \ l.!rfhb d~ :{0:000·' c •. J ,, 11 ;: . 
j:aq_.r .. •viden le:: ou fr.-udu!ento3. F.:--l:l med 1. , Ct:. Jlj:O•J,l;~ d; \' t' Jer l:m prl~<:o 
E i~ l'orqnc o Brat iJ t..:m nP.r.e~ ~hl.t~l' ~Jr r.or ma!. O E~l:•1l1J il;!•J ~c dr r P. HHportar :-0.c _:1 

l'O_'U[r um ~1 \)()li t i..:~ fl :un r·r> i r ;~ m G<ti!:H):"I ;~ I·ru· (Ih :-:. t·u~t.l mn1 . .:. 1:1; llkn:,._..., ~r n tr~ rrea ~) é itH'JI 
d :) "d ~ r . 113!"11 n f rtntrl" C:Onf1 i)11!(:l -1 dr·~r·:-1 1' 1 i i1:-l l" O I~ tliflir.j( . i':1r.1 •·li•• n ~i'\1 llri"-Ç"'t <I('\' (' ~i"J" 

1 ,·, ~- ('.~ l~ n ri zn n. tP.~ lÍ fi ('l.i\'Í:1 ~1 1! :• !C ;;.~[• 1l~ ;d . l r i!l t ;· ('~lH ,, ·,_.: r,:)f' );,l i; ">tHt'11'•"•, ~:m iH' lpf't_ll 
\ i)1: ! 1l :lt r n','~l'l (;.t .~lfTf ol .;:1/d, :·.r,:ln, ,. t : !!Hlli:~i'. r~~·· \"t 'c, I]Ut'!ii ) rr<Ji·r. f.1 o nn j ;o,_, llF·t ·• 

/\';~~~~:· 1 , :;j"t) :
1tr.:l.·•, :--: · il.'. ll ,. p:·I"• JIIl~ i r~~ .. r-; ·1 ;\~.j: ._.: ;· ~: .. ~\t•;;,\1:" •1:;~·;:i t;, l"~~~~d :·~~'1t:~ TII~tlj;;l\~/~~~:t:: 

. /" .,· •. ,.,·r) r ~~;~~;~('iil;~·.,;-,.:!:t . !.' l!i :--idr. .. lti:illlf l~:i:l":"u lt.·· 
•J ,._-;:olv (l'rtl tiJ r.::i·,~h-,«.·.-t!id;tl. • 't-1 l E~lrnJa~t tlt· i'<• l'í•) J .. • h t tl,(,i ~-·um mt-tr.·~ 

uu~· dr ;,r,;;;(Js com •:nn:.s <~ c:·m me tro.; d e f\110 t:';! J/ t ~ 
d, d ·:rli\"C::t. IJfif", h a qt:•·l~l 11:i() a.:: l' Cil~t •·ua :t 

1\l: ·~ d e tut.li n :l r a im_por !"".ncia t!:l qu :~.n li •• 
t! Lli.' :'1.' :· o ·J ~ mlHW~ I'. d;.wt ~·:• Jü lim itt~ da pr o · 
:.;n· s.~zw' a r itl ~ :ne tt..::•, eup r,r~ ::i) é 2. !,.0) . :?-;" ~ L d t, .1 rJ11 :! :·1ti .: . --:: •j E, '.ad•; J~ ~-.. .-. !vlaLt -
o:.Jutu:~ 1:01' ;\JH W} b:.l-5-la rún::.u:int· '-1 t3 U:~lh nv.~. •1u~ JJ<Ji!;~ l.: a \" I~ · ,b Jf:;pez<ls l:\.Jl!l <t il t tro -
::aw~X :J , ú:Hk \'~)il i:! rutJern ~;~h:tdadas :'l:' ch:.t:c_-;w ..:~~ C.:J. :L i::: : ,; ra!Lk, ro::fOfll!l' ·.~:: ·~üll · 
tj •Jt!l~s {'i"(.'.._i:::a.s .,1):- c)'..\t!"t"õ;' :· ,- :·,·i·.~ ··t :; .'Ornp:~ - l :·:;: .. - !1• .t·:·• 1' . , :- :.;· i:• ,I:H :c.- •·a~ ~· c,:·l.r• .... c;,: • 

.. :,·at::, ,·,;_=. . ~ .::: .. 
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:30:000~ por ki lome\ro, maximc quando a< I o con<trncçiio fõr feita por portieulares, este 
est radas s~o cxten~s. tem d•re1to i'O uso e gozo do tr afego por 

Qoe fioanç.'1:t e que lr~ rc;.!'o podem rcsi ~tir cülcoent.-. nnuo . .:. 
tJ e~tradas dt~ 60_.90 e .t O.:j conto:~ pol' k~Jli)lnCtros '~ Pt• r.') prú'"~~r <~o t1·_o fl~g-o, JlOdü ~ Es!~'?'> n:l 
Quiln~o ~e Yc ~ Mugy:m a e ~l !'tar;lO de Ar :t · t Llr."l (f(' re:íidA sumcumtt: ~~o rust r-10 , nd,3ntar 

n~~.ma em lene.no Tt'~ular Cu:Etarem menoJs: d~ J n c;.d.'l t?sr r~1'Hiu r :l U L~ cinco 3n !'IO:\, nté 1:S006 
'2~ contos per ki lomet r\' : a LcorJold in~ c~~ I p !)!' aun1)" por kil1~m~tro c hern at<-3-im, (br· 
Cui5o :\li!lC1!'11 ~~ n~ tcr·n~au ;r.:~cid_~·ntordu, mcu.os llh· .. ·~ 2.l$:.0()1\>t~o. r. mil nntn i ,'.{ f!l!ltes. que collo· 
dj: ~~:000,5. u Ju1z dr: FórJ e h,•u em lern.:uu car~ 1n em servi \'!•~ reproduch vos ::10 lon~o da 
di ffidl. to:-ttratadtt n rneno.; <.! t.! ~ti OOOb i não s:.: e~ tr:.d~ : prt!feren .. ~ i3 1.1::11"<1 n fnnda-;ão de f<t • 
p~dc dcix.ar_de .l.troh!SLa r contr.:t o c~JJat\!ii· bnnt~()u ofli, ~ tm.~ ind;J:-. tria.es rm sua 5- pr oxi
rnf)nto do~ d mhttl rO~ Pllblico.s, ('(lffi pfi>rnC IIÜlt•:- midado:s r~rCJ o Ul~lhoramen Lo d:..:s porlv.:. tJ Ue 
em e~ tra .ln~ que custam mrti3 de 30 ut•: IO?i rhes: ferem esuçt~>. s m:: r iti alt ~ c dcsoh~trucção 
rontos lh.i l' kll•nnetro. d.)_<; rio~ q ne l he.~ fori):Tt r~•m:ws on prDlon g-:~ · 

Os âOiltr~rl)s (ln scieoci<• •: v~ honwus de mcntos n:dur."les . 
r::t~r-ittltia- h~o de pro \e.:- lar COil lr3 ·:~ta limi· .\inda m~u;, i !o<em pç.io J (' d i rei\.(,~ gentt:"' e 
tad.o. m~$ a _d.eccnci".' ~ dignid ide c a fJUrt'Za 1 pro''ir:r.ta;_·~ a~ c ~_llba rc.:~ç i:h~J- c_on:\ t ~uidas. 1;0 
ck couscteutl3 n ~x •gu·o; c o ~oYenw clutuJ~ pa1z ~ ti t1 sllu:uJas '' utn·e.!:!:-.ç.no JDt(•r:or , bem 
Heil:•nrcs ~ .:.·3te preço t I'fú!r..hect:râ ))úf fim C<llUO, c por ~ez :-. unos. i!:~mpçào de tv-dos o::.c. 
alé que )JOOIO se tem e!tr.!do ;'ts subtile-.s.as l! direito:: ao:: pro•fac tos da lavoura e da int1us
m; a rtinwoL% que t~m d.ú rr;.;u~1 at:(l4) pait. trb. i~xeeptu~tio~ o::: On iollustri :J. e x.lrati\"à_.. 

Dadas ~qu~· ;tt~s rvndtçõe.:; lcchnicu.:; c o:-. q-Jo. (o.&=:cm tr::m::-vorr.:tdos em lsP.~ (•nl iJorcJ. · 
r 10DlOS Obr i~tt dOS. Jeixe·SC O lrelpdo á CD rgo ÇÕ;•~ C' 0~35 estrcd:tS de ferr o, :i3h 10 (IS freieS 
dC eonslr uctor, prohll.tindo-lhe (tS .tlnnt <1· calcll t3dOS TIDS t.1r i r;~s ho:no}ogadaS p~:~ IO gD
m.entO~ lnutr.i3 e~ con~\TU ('i: liv de vbr8~ Ü';i rte Yfl' rno. 
luxur.!-ms, que ::o prt'~O de 30:000:5 não falt3 râu Rel.lli,·amenh! aos. estudos. d~vcr i3m ,~.;;te~ 
l rcitantes ii construc:rilo de estradas. . ser 1)~~·1m. em Js0C:5000 piJr kilornt:! tro, quondo 

Scndr, con~truiJtiS. por 8dm ini:::{rncc5o di- AiT!:wtundns p() r nclminí:;t.rnl)õo dircc~ r. do E~
rc ::: w (\o E:;t<Jdo ou por !).1rticulares, u tn a:1no t ~do : diYidln:lo -~ € m€lo1h~ dvs ccr.nnmias. rea· 
do lraf..::;!O é iniH.spr: n~a\·ef l)ar" ~t': recHnhecer Jiz:.d:Js $Ob fi'S.S.e prPço, pc.lo pesJoa.! techaico~ 
da solid~z dt~~ obr~s e proeedflr·se á r~cepção com1) nv c:~:o ch construrção. 
dd in itivn ·~clla s . Durante o anno que deccorr,'r entre a con-

0 Es\ado fJrvtcderia com c3CrdpuloSJ e Jou· strocc.."'o a~é:lf.)ada ~ o ~e.rvieo tlo t r:1Cego. para 
vavel_equid~dt\ se depm5- l~ o?: denn il i\~;'lmeut;c :'\ e11tÍ'eglj d irirliti\' .. 1 dn c:s trl\da c prov;1 da se· 
re::eb l d~::; n~ ollrus t'Onstrmdas por 5U:l :~dmJ · · g- u ran.~a e Sl"•lidi·Z dt~ s obro:', tls d d:;pezM de 
nistr êlÇUO dtrel! \3. e \' C I' i fi~ando - se qu\l fur:1m cuHe iÚ corr~ r.:;c- por eootJ do E:$lado c não 
rxecutad3S C{)m .!4..\lidez e poJr OJenos. rl c trinta podcrRo :-er m~íurc:; de :! :~ por kilo
r.onto~ C3Cia k il om t: lro~ dividi~se metadtl d e,~::~u melro. 
f1Conornia Jit!lo f)L1f:.so_ul tcch~ieo. pr~Jporcio · O gfrverno, d~püiS que :~s estr,'\il:'IS cvbri rem 
nalm~al~ ~ cnlhq~ona, vencJ:llt"nlo:. 4; te 1_npo 3S de"l'eza~ de cu;teio, marc~rá no1~ quota tlU 
de effee tl~·ul3d~ !1t 1l de _cl.ida qu~l no serv1rr.1 . porcenta;em :1nn 1t'1l p~ ro mdemmzur:ão d.!_I.S 
Desse estt_wuto 2-t> r,o().:~trnn prc~ \'lt Vll lli<H!~T]_!- qU;rn t:a:: ;1 di11ntnd::s ~wr conta da con~ 'r llt:Ç<~O 
. AdmJttldv e~ ta ba;.;A lu;~a '1ode,_n.<~s rond i{'.O~s 

1
. e do arnref!o, J,_, wanclra fl ue do•·~nte o::o pr ~ 

Jtl re.rencJas. ~ t:~JISlTll~-"IO H' r fetla peh1 Es la~o roe iro~ qunren~l nu nos no ma~omo .. ~teJa 
ou por l"HIICU:arc.::, c: onLBn tú 11 ue os l "• r h- ~ t~\. tin t: to todo o dd .dro 1_• ~morti u1d" a r~spe ~ 
cul:1 r e:; l•rh.·le.m ;:aril utivs de cxeculnrem as ctJY<~. d i vid~ ~ end u(~ando ns conct>~~s feitas. se 
ohrn::. c t m w lidcz e ~rgurant;\1 . JIOr um Pfl'':O dentr íl de l'intc P. cinco :tnnos não estiver 
rncd io nunc{l cs.r.c d.~ ntú •• :w:OOO;)OrJO. am:H·ttzada mais d~ me t;ld~ . Em r~IrH,:âo :-~~ 

Aos vorucnl ilte.~ ' ilF~ se enc;.•rr~~ar~ m da, ; ~ br;ca~, ~c!!u l r - :::P.·lw ,, me~ma re:;r:1, C'Om a 
J·ún . ... ~~- u~t~o d,• c.~. u~dJs de f· ·rro! porler5o ~crI CifterP.n ~·a. d 1~ ser d e' !(t·l·in z.c o primC'il·a prazo 
r end ul:h l~rras pdu.:; p:·eçns actu;u:~s m:,rca:j·.•S c de \."Jn tn •J cin(',o o s~!:undo . 
, nt -IP.i , eh~vtmdo-~r; m~ 1 pouc:> mai!' o pre1:o A anl•;rt iZ :"~Ç~') dos d~~ !l p :'tn:i- eom jmmigT<)~ 
cJu u~li d.~tde p.-.r;l o3. outro~ comrmtdore~, nas çlui. porros ,, r los ::P dfcctuor:í n3 cobranr fl 
rr·i~tmrúa1 ... ·s dt• ~r~.: lt::>g n:' " d~\ t"~tra1 i1. ~ O di$ tmp(•:-tr .' gerao:, que tem de r.r~cer eom 
pn~yo da \·enr!tl l-li!f" des.~·oH E::dc, na :o_nhvr.n~~~o. I ô :~U!!ffi i'n l ú dt~:' prtduct·J3. 
l':•mhcrn S•! 1_11 es f'OJI C> r3 dar to~·,., ;) <!l.; Y~i o r I V é · ~\ ~~~"1i.:.. . ~pe t1'da a tlespP.z~ scrú rPelil · 
1bs terr~ $i. cup ,·,mdu J.>ron_lO\'l'rcm · l:::.t l rc por- boi~~dil ;riJ E~ t~uto, deotr•l f!e u m pr<lZO. n um;.""t 
ccnt:~~c!l l •1en·r:a ~er appllt~v~l lanto a qaem ç=u r,er ior ;.; (pl tl r l•ntn rmuo~, em que fifJ.r~t dt: 
i''on.;;;trU I ~~P r,onw .1 (jUCm t ra lcg:;s_se eo:tr<:~_da~ tudo !:'X I i<H'-Ii.l a dlvida corn os ser \'kos mt'".n· 
do (~ rro, ú U a lfl'L' r.l t>S lab~l .. c.:·:o~c mdu ,;,J r w~. ciuoados. 

C" ma da~ cond irçõ··~ de p!'ef~ran~i_a, I):~ r a o.: I Póde - ~·e- .:~~o:-a \~:\om ini.H' o melhor ~neu) Ue 
con t nJIO ~ d~ cfmstruc~ão (h: C!Sirada-:i de ferro usnr do creditü. 
011 ft..:. nd:kcão d r, r;:~ iJrJCM, d ~\'1.'· s~· r (l :rl3.Ü!r 
~ommn rêl!~bi\'cl t'-tn l o rr~s. ;uu· coth ào I . 
pr\~ç.o m1:Jln .jlJ k ilt•mctro. ou d·J capilai d3 .·i l !!'1•·twt~,;cl rie;m·os t $·luis {r a wl:!!i ou f1b U~r.s-
f~br i ca . mencionad" tHl~ 1Ho ~;c.:.ltt! . . 

O Estndo poder :\ adjndic:~ r, por um pr~zo , ú me:lhar u iPio de u;:1r 1b ~rtdito. é!, .sem 
a té:iO ::a.nno~ .. o . trat..:-~da.:; e ~t ro•d:-·~ron s trn t .ta~ I d 11V1tl :~ al ;;rnmn, aqu•: ll~ q oe, rna1s. g:t r:lDtlndo 
snh stta admin~strt:~çác t.Lirec ta. Q1.1andu porém o r. r~ !l\t r , fOr men os oner o.s:o ao l!:~ tado. 
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O systema do ~3rantias i.le j uro, já nns J o q_n~ evil.a toda :t fiscalisaçüo, exeepto a 
disse a rxpcriencia, n~·o pôde otf1~ reccr P.ssa QUf' entP.nriP: Mrn t' pol1cia e scguracç3. da 
"· ant.3~am. · lttth:1. 

A l ~ i d~ ~ ~'t de :;e tomhru de Wia de.terrn i- ; ) . . 
non GtL~ o gov,~rno gjt':.wtis~c juro~ utd 7 ·'lo .. ! . l.~u·~~~e~:-to. p~m: e~ ~ 1V3 _em~e$i lcaoçar~ pl'ra 
:JO C<1piLal dfcetiv.1m r!nL.~ emprcp-~à c' r.as I C~·-~)a, _ e . lr.3d :-t~ snl onlw jJ <l rD f1otts ou I res c.n-
ustrad~,s que pnn-as~m proàuz ir u ina r enda i prt·.l:· . _ . 
liq uida de \ of•· : 1-.b_ pQr Qtl~ \h'CID!IS: t:-a prtae~ ~Rran tldos 

Para que húU\"t 'SC r..:nJa liquida seria mis· a f itl.il!l ,..dr. tiO, 9tl r! J05 con~os por kllo
lcr que o. f ':"Uda br .J.l:l ro5SC SQ;J.;f iOr ;\s deS· ll!etro 

1 
d..:: tH:lriula de ferrO de Um mt: tro d~?

p.3láS do (~ usteio. T~nto füi cs_5-(: ·~ pensamento lHiola · 
da Jei1 (!Ll~~ o regulam.:m t·' · 1m pondo a ohrf- O r.a:;o d·J c:;~p it:d prrv iamcnt~ thatlo ê um 
g:-.y:io do l rur~;,;o dio.rio, d:wo corno PI'O\~;~da C•)!i1imclltO, n m requin te de pf-rfei-;gu ll e~::-:1 
n e x:istenci:~- dJ rtlndv certa paru o cus t~ io , L'sc:-1 nd nloslJ mnneü a de ii!udir. 
unico mo1o po~.~ive l Ue ser aceit:-. com .s in ~ Fi~artdu- :;ê det)ois de conclnidos as ohras, 
cera ~lea l boi"! r~ MJucl1a oLrigo~·ão, sem !=er i:'l predso mt~rc:;) r um limite p,na a emi.~são 
prejuizo da renda tb capilol ~araniiJo. V C-se, prevb:ne:l te_, o Qnt:: e-!Ju i v.i~kr ia .-.o me.'i rnn que 
poi.s, em face de t:• l obr iga l{ã~t. que o c."t J): I;_t· o W 51) anterror. e mats a i~um nu . .!ln t:n lo, apc".ls 
Hitn, 3 fJUero se diZiõl {!Dr antidl) o capitul, só Jl liq uiJaçiio defi oili\•a ; :ser ia Jtt:IOf. 
lhe r~c.ebcna OS j uro& q u:mdo efTectiVOUlente A pr mum a ~ J lnats imporl'tDte Wtranlia 
a empre_za r:_endesse :~o mcn~s para n dcspez.1 ~ offemcer a quem empresta o sl!.tl d1nhezro. 
do eut:tO!? . .:\o C3~0. eon trano, c como ~ Lrll· é assegur~ r-llle h•Jnest~mente o Juro e a amor
rego devra ser dtarto, sob pena de cau ncrda de I t isa ~.in . 
da concessuo, aos JUro5 . pogos pelo E stndo . . 
devõ! rla sahír 0 necess:u1o p::tra eompletDr 0 ~ ff;n-·endo ~ e11ld ;1~le n_<i conc?p_ç;~u ,e_ n~ exrcu-
cusleio, e o re.; tanta então é ~ ue ::::cria div id i- ~~ao , . t ~ ~o :: os .S,Y!it;·~ :n as- fi}l anceJros sao .I.J o n~ . 
do ao pru rala, poh.1s C:'lpit.l listas. q ue r ece · : . H:..~~11dn nu1 r~. em hnan ç3S não h~ eom -
beri3m 1 ou t <~/.,, embora ~c U.1e3 t h·~s~ ! b1 n~cao 1lllf' pre.c:te.. _ . 
garantido i "}o pagos aliãs itJtc"'ru ,me ote pe-11) : F:!" llot~l llf' P.$ll1 questao dc\·e ~er e~tudada 
Estado ' b ~~~~ lloa f e . 

D:!sde , portanto
1 

que não f lls::!e rigorj>s3 a A g;u·a nLia de jur os ao _capital_preeisame.nte 
pro\o"a d:. renda, como de fac to n:io foi. e~ uoa- uceessariol confor.m~ :1 Je1 de rs,~ o os regu
ret~ iam ctou:; prejndicadc-s: 0 Eslado~ (JIJ~ J;nHeii~O~ que. l ·~e dr ram, n.1o c~nse,s::-uc 
pagava iatl:lgralmento os 7 :-,/.,. ~ 0 cupil.alista, gar ;m~l r ~!1 r.~[Hf:l h ~ l;J :~ ce~lez~ dos JUr_os ~ 
IJU!.! só receLeria -1 ()U 2 "/... ~l mc rt..:;, :J. ~~n o do se:n dtnb~ 1ro . EIIJ as~un e 
A~~tm , mesmo nJax.owlo-5c t1 prova dPI r~n- mt~!fi caz. . . . 

da, com viola~ão m3nife$l<l da Jc i, os (~ :~ p ita- 1 rn~1ndo - ~c.· tlc ~1 m c~ptbl ~up l-:> _ou tnl)lo 
listas retrabirnm-!-e. c por muito tempu ella ! d+l n t.:ees.;.'l riC'. ' ~un ; ma; •'M ~ Craudu
ficon sem execução, a té , q ue se preparon •J Jleo~l -
tarreno para o no·.-o combate - desiealdade 
po~ desleJJdade. . i R' pr~ri.Jin ttttllwler lf. C'Ott---:~trucção ~ ao traf~qo 

u fa~lo d t.! aee1tnr (.."tuno pro\·a o que cnl , · 
pu.r .-uu e nte chimer ko, c em n ome dessa simu-, 0 . , d ' .•• ·.1 · I· · ... b ' tr ~ d{) 
laÇii•)_ da v~rd ~Hl!.': impor compromi:;.,os a · t~ m~ 1~ .:s_.n. t 1.~-·~a: :1 ° f l c ()çao . ~ . 
terce 1 ro~. e uru(1 desle:1ídode ; e tanto maior :ril~e;n_di A fiO, do~ eoca ,_1l:;>o~. ~a. r.o~struq_.:n, 
tlu:.m to cHa p[t l' lia do po:lur oublico . . e _e~~t ~l~_.,r um ~et~ ~e.~ ux!IJ.\!: e ':aranttr a 

A reacção foi medonha, os especulador (t..; ~ cx'.-l uç. to ~aqu•. l le :S~ niço_. aha~ bem dJITe-
YIDI:!aram-se. ~ r e nt~ des te. 

n esengan;;dos llo não cnc.ontrar diohci t·o n o i E' iodi~pen~~·clt P:.>!s., promo\·e r nu~ios 
pa.1z, f'Jra.m ao estr-'~ngeiro, e. o;; r~specth·o3 . para a con~trucçao !-= metas par~ o tr.:~ fego. 
cãptta!tsl3s resolvertt m n quest.io dt! um modn Xil:.- conic;õc.:- QUI pl'oposta3 oda · ma:umo 
~ÜO[II i ~sissimo. P <' l'D c:,;tw dOU$ ... 'C!'Vi ç ·_.;; é 40 :00(}6. a !ólb t!f 

Di:-;M;::tm d les : - Com um capit iJ l fl.lZ· se · :.W: OOO ~ para ~~ con:.:.t.l' U(:.ç;-~a e 10:0006 pa; .• o 
urna eslradn, mas o l:ieu custe1-0 (az -se com : t rafego, cunf·x me .iá. fitou ~xplkado. 
u~a nmd-a , c u,· ri r o. li ~ t'· que c j il$ lomcnte ~ I Gnrtmtin\lo o Estndo o trli f~~~i) por :scü 
J tffil"u ldade : ) edian l~ o ju ro dn let nó~ pres · ann,) .~ . tl ~ ·.:e n<: lndiYidtD delie- enc3rre ~o::rdn 
tomo~ o c.ap11a1 !ll'C~S:'Orio parn <1 CiliiStrucç<.io; lCrrt.iJO :s·..:.ffitien tl:" para cmn os outro.~ ~:· · 
m:rs p~r :J ~., l.'·ar u. h~rpothrsu da f:.l t.r de rendo \'Or~o:. ft~r. i l i dDd l~ ~· ~~ \"il~l.n_;-,!:!:1~ c;_. n ccd,vm:-~ 
p9m o custe1o, é JDd •..: pensaveJ q ue <t govcr n·) f1t'50nvoh·~r n prod ueçatl Jlld1spens~'·e1 i.l$ 
gar;mta _ou tro capik!l igu."' l ou maior que o J dcspcws do cu~tei :-.. 
nrce~~rro. O capita l qn-:! prestarmos ~cró 1 E m vo1. do cre:t r d iflic-u ld~dcs e tln gcndr..r 
~• u it lida em obrigaçõl's, o outrv fl c.u;i r.:-prc- 1 :aLsu r~os. SUP f.tP.rn1--eL~ só c~·~nle peJa fraude, é 
~tmt•do em .1cç00s a bem !:la te~a/HI 3 tl e da prc tt•n,·el eO'lj.rrcg:.r a :~c ti Y idr! ite humano no 
Ctírm;l Est~ ul timo não o prej<: La re'rTJO.~, <qJl!U:I~ . pro)2 re.ioi -so do pu:i; ntf(~ rPcendo-l hf! t·nntogl'!ns 
lhe rfl'tf'be t·emM u ju ru no lllesl)uro do Br:•zil . : c ~t ux.i l ! os c:::: ~ozc~ de fncr fr ucLifiet\ r o trn
Hllrn de faZf' r·.s.~ a~ llc-s_pez.H ~~ cu" t ~lc. t.~ u:mdo \ ba!r"w , ."''llgrn ~ nt:l r ;J produc.çUo, e com ~Ji a <:1s 
P:ll ~ !l fore m pree!St'ls . Depo1s conl ractfl·a;e a. : ren•"' :1t. do E~l>ldO . 
('.nnst r\lCção em ~lobol pe-lo:-: preços do or- I' E' n~ ;::e in t uito 1UC ~('d i z a o 1Hl) udiC3 1;3rio 
C:3me nto approvado pelo golerno do Brsz11, d'.l t r;:, (ego-o vo.-;,o prazo ~erá att: 50 UlD(•S· 
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~las aú construc.Lor _u.sscg llrD.-Sú- t·~ro i~ di-1 Ue.mai.;~ o be>m ~ -~ito d~ uma orer~ç~o Ji-
reito ~o trafe~o por cm~(len ta nnno~ . ~HI~lc~Jr:~: (.kpandc d'l cred1to l~ fOnccJlo Llo mu-

Certo de st~~ dirt:itiJ 0 0 ~ 1 ;mo . Je~J,· :i ,. 0 ._ 1 ~ . 1 t uart~J ew r eb_:J4)~to mulmtnl_e. _ . __ . 
trucç:Uo ·vne di..:.pondo a~ I'OU,:a. -, ,, cG:nh i- Ora. l'_o:·_ m.~ l~tül";~ ~ 9ue_ ~t.'j am :1~ cr.: udiÇt.'~" 
nando-as de m;d.J que 'unvUa;'; a ~ -obr;· . .;: }<i I d·~ :.lm purlu.:ul ~l '. p l ü cH~ s;;o d: ~~- .~;;urpar:•Y,· J:::: 

~1~;:;1~~ur~~!t~J{{';~~.~:~r~:::;;:~~~\~~ 1 ~:;:{~:, .~:,~~!~\:.:~r.;:~··· ·:,::,:-~_:: .. _: I /~~~;~:::'{::.\,:; .. q~:;;,,: 
acha a r~nd::t cre~da ··m pnrt • . L::.. l.L, .... . • ; h"- 1 · '·-·-11 ui • t'"'-~1 :-. . rlu • .. lll .... u 

· - "' ;n~n--· ~- .-\nt~s i..le:o:!-~' J•i·:;/. ' 1 u EsLa.Jo :; ,; ~ he C.(HI· 
~o ~wlual sysLema Llt~ g.a ramias du j ~: rcs :-;eglliiTl a prn:·rH~(<~d :~ .. r:ag-<Hr•:o ::1 qu~tn ll a em 

H~trl I lr~or.cnJJ<tr:~o ~ e~tr;1nh~1 :tD~ e;n prP- qut h~~ ·.1 :•\·:;l ia tla, j.:. E:-! ~ uud~; :l ~ r,~gr::ts d:l cl~u
za~ios, 'llle Jl(!r ~-;>;~a t·e lr· bN~"t a- ;•r~m t l·: l e..: ) su!a dt• n;,;ç::tk 
d t~l.x.aw no ti.~rnpo a qi.1e:;~j o du lr.afes-•-' Lnti!o, u:.lo 6-3.'ia u :d ii:. .. r (ph! o EslHdo, L:~~ 

O leMntametw dt i,:,zpita~ e o r-r.SfJ-'11,; 

O levantamento de c::qJi t!H!S. ~ uma dp •.1 raç~•:; 
dupJarnenL·~ onerosa~ quando c1fecllwJn :,;or 
p~rlicu.lare.:;. Eu1 geral, cu~ta -~h c~. n,:) nw1iuw. 
';!:;o;'o do capita.1 ~aranti do . E ' um d::~rdqa.:: 
que soffre o Iuudo social, é um aJ::.i·~\: ;,:o .~.o:d
xamento do~ frete~. 4 um rn(:~ I',!HJ 'F~· IH'"a 
sobre o E stado, pols '!Ob l'f~ r\qndlt1 · ; u •""~ l: : L:lm
llem pagtJ juro~ . 

~ EE'~m :t Hh [)t)n . .:.,.t;:Jid. n-h·, n ; ;os por qu<J.n\ !j 
rHUi'.( l tn•2:1 0 t'. t'L-:lS•:.Ot ~;i,::E,(~ i~:í ·?L' lll ~lf :l lll C'~ llla 

t •t.lf;t . ÚC1~ Ct) IT:. t•:[·~ par.'l SI. j'\ .JIIt:<nfh) - :S.C (L) 

tLLI ~ Ul~ J ,) res~a;e ··• 
\1n~ue1H dlrà 11:.1 e ~l~l'. 
l~j~. {_..ltl (j l lt.~ ~- 1..' f•111Ja O ~\ f~lj •!d<~ lll ULill:l'[nJ 

~~~~-~~~~ · ;i·;·,;, j.~t.~· 1,\· ~~-~:~~ .• ~\~o~:.f.~ ~.~~·i(;;·ut~(~)tr~11 ~--\~.~!~: 
si. :·~H·L. rt~ ~ J.: o!n· ~:-:. jtuiJiita: ~io mcn t ·~lz, Jn.:; 
i.[U~I•' :' :O: :oli i:il:-: ;;~ pi •~C i~ a~ ll • • .:. :·nl[l:l~ . i' l I~ C't' L~:' 
SOr!; I) ; ,~~ 11(: \"1) ;:, :r !t•·H ·~;-1' ) . 

~ E>tr::..•l~\,~ de r~r ,·J ='~~;~cfr~,~·; .:· c 

~'o-~======~, ~===~+._:-----=:-----"'"....;;....~...-+ Í'l !,~.ooo:~.~::o:)i 

l\<:~•:11 ·,.,'; ., , .j .:1 :• .. : :) 

:.:n ,Lil 
I. ·.; I ;t I ,J e.' j) l :~.]i •I d 

J J !i "' d ,, .:.~ J a ~.n ,,,1 

~·.• .,{J.00U :úJ. ~)O•.t. 
'l . .>".: •=(•. •J:o.~:~ 
~ . (1 :;.;o):J.I.:IJ.• I 
:: , :p:·~;· ~:..-~ .•. ,, 

to. l)OJ.:::cr;. .~-u ~~ 
i-:! . : ;t;)~i) JJ.) I '.1 
1 ~~. u;~~= ,,,;._ ,.~ ,~ .• 

;p .'\.} . ('+) .l :O~O~)"){'(l: 

.\'' , QLl.QiJ_>:ü~\11:"\.lil, 
;...'-'1 iá J lJ ; l:OIEJ.-;H.O: 

~~ I !:;~ :~.~~:~~~~.;~~: 
~ ! t~.I.II)J:<il.lJ.'; .• ·tl)' 

. "i . . ' '· ~ ' ; ... ' ·,_,,: ' ii .' : 
~ ,1. 1)'1 ) : l1·1~~; iJ I 
;!;! •. ;t) .1: ;;·: ));) ~ I I 

~) .l):.'i i ; (I:.L:I,,l)o~.l 
~: .. r: ·:1 ~ ;)ll .' ,;n·. , 
~ IJ • 1)f~ I: I:{) .l.~l~ I I : 
:U .• UJ: LJ..lll,~I ~J.I· 
:1·.1. l l :f;:ln -~· )\·~.1 

l"l'-' ! i:)~j..f)(J! ;t)IJ:)~~.I! l · 

t?:i f~~:ó:~~~~~~~~:~i 
t~o~ fSLJ.I)()O:O;)IJ_;,•.I:)I_l: 
t.~o t8U.('<.)(); :I(l(l • .,:i){)!'l 

l ~·:L t8tl.o:}O ~Ili)..1éM.:o 

-~~~~~~--~~~ 

D' .'>i::'l~ :.1 ;:. •· r·~.t . •= .• 
j T.11."1.~i o kll t·nr! r ir. r .~ ~ :: o: ~ l,~t"t: :, •; 
I -

ll,{r'..J!!:•.J\.1.:\1' •.1 
'2W:tl 0.:J.':•J4Jü 
~~ ' < 000~ ,, 
().:)0 :!~ (J,\(.,!1)0, 
8~1.· ~·}'l07.í:i~"J ' 

J. •):)lo: (.•f"J·/I):J;J 
t -~5~ :1) , .,,._~.-(.1 

J . ·: ;•-• : :. ()fJ~· ~·(I 
J. tiA;I :•':(\),:::(1}.1 
l. )~Xl:C.F •_;; :~ (I 
'Z . 1t.'I• ::"J ;(Ú·'t~·.l 
~ .. JlH: :tll.t-:;(íiJ :: ~~~~~~-~~:(:;-:; 

:! J. ~. O : •JO. J_;.ml' 
\ ~ ' ~liiO i_l(• I . .;;:;..HJ 
1;:; . •.1 .' I::~ .'·~t! tJ:XI 
~Í. JI~ ;Ij: u,;ti:)~l 

1 LJ~·. ·. 'i.'J:•)ÜJ .. II)I I 
1 :?~"·_.·:~.r~l: ;) ;(J . ;:.I(._~:l 
! i ", .·I II!J:);'1:".!M:t 
1;: .·.\:~ ·: ;~ (iLI~>LL 
I ~i1.1J .V : 0t'V.'•UI,L 
·;!J•.·.: u\l: IJ.':J;l':I J 
~.\ ] •,();} : 1.1 ;.;)~"!, :_1 I 

:!"i:! .•.IOJ: · I:Ü.'J~KI 
-:!.";::!.•Jil!J :tt.JU:~(HI 
-~.: .•}.OJ :;)!)\J_.~·t .l i 

~ :.;: .... :~l~' t!l ) 

~- i• i : ( >; fJ.)tV I 
•, 7 .i : \): ~_.~ t,O.f I 

:;;;:.: ~ ~/?,:~;~~ 
l.J~fl.i lt~H.•;)i, 

! , ;;: .:;: : ~::r}J 
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Pruje::to d~ lei p t"l!Hlldü re;;urso~ fina 1\ - ~ n:~ cit;nat , c-l ttJ extepr~o tla 1adustria extra · 

< i'i i'•)~ .:'1 et)nstruc,;ito df~ ob r.~· ~.· p .:ilillt~!),:. no r~L!v:1 , l.r<Hl ~l.lurtaU!;:; u e s..SJ~ e-mbarcaçõ~ ou 
Bra zi l. nns f'~ l ràllti.~ ú1 fe rro. 331\'o::; o.s frete s c.a lcu· 

. . . l:H~ íJ ...; P.- ~n tan fas h•)!nC I Og:"~da s pe lu gm•e rno. 
lla$-1- L'rt.·dltu ri'al ;~ r;red1t-J a .- t.l'1 0.· J!a t I ~.· .. 7 . a- A ma1Hhr organ! :zm.· pela repartição 

~ . e;) rn r H~t· ·n lt! o :-:en iço de m troducção de ima:li-
.'-. rt. t.c) 1· u:a o ~o\cerno ~utor1 z~do : grn ntes f.! Uar- l111~ :J!Jprov :Jç..ào, 
~ J .·) :\ t-JiHnf pOl' hn:::e a prupr• ert.:~dc im-

1

,. ~ 8. " _.:J... __ t:ltn· <Jl" l tJfeeo ct:1 ~ tern 1..s pro:o;;ima6 
!l~ il \" (· ! 1lo E:-:.l.ad(J. Cl)•:l r etltZ.l cer t~~- -.: t~ont:e - .~ -; ,t:;.:lra ·: Jv.-. ':.t' fen·o_. _ . . . 
(· Ida .;: refor;• .:!l- \t c1irhi;) ~o ~ n 1..1 (~: · ;:\d i t -:. n,l ·:·~-.: :; ~ :1 1 ~ 9 . 0 A ( ' t~u r HJJ;s t l"l;:s du·cctorw.s. techm, 
p;;ra ern lUir· üoz-s s.:~1·ic~ na uu::tesrie oiJri:JfJ!"Õ.~-~ -

1 
c .-;~ , _ d r_, m i ui::ltni;~ d.a ~.q;~rkultura : r\.a vegac~o 

:l l•; ~t. OWJ : 00 (1 :~ p· r r.nno~ et;Iu o fi:~) QXl'Lt. - i fln v_wl c: llílrtfl:::~ E5\t:ldfl ~ lie ferro e Ind u; t.rln 
.siro d:'- ~L:!' sômt ~ nlc : q_o pl.t'~Hk·y ~cu pr üt"i tl t'lü 1 na:-10nal. . . . 
a l: ) ll.; trU·.'ei'IO de t• :-:tr·ad:J:; t1e fgrrü, nrtYCgi'ILi- 1 ~ 10 . A u\p t:: I] Jf os res ~-Jechn•s regt~Iamen· 
titlnJe. J ,· ·,·ifu 1!' ~IH' :il•ll'n ment• i3 .J ;) f:C-rl r)", ; Los p;~ ra a e:tec u ~·;-íJ dos. s.erYiços aqm me n -
i ntr:d ! J i~f';·t , ;J;• i n : m;~r;mtl!~, d~~-~·n Vt:•hrJ:n cn :c-.! cio_rwUos . . . 
11;1 :l~ ·. ! • i; : ! · b tJJ;tnt~ f<i~: •.' l ' ll r c~it:JC~JV;J , jt fl i (J ! ~ 11 . A ou •prr: ~· "r a!; qmmlia!i ree-e bJ. de~~ e m 
int-.·r i··r ;hJ p;liz. Jt~ fil (Jd-l n poVrJctl~o ü b c\l it :'lr! v i rL 1~ th~ tlt-•s b lei n<l am~ rtl~ação d.a. dJv i ~a 
:t \"t'll·b d;: ~ tor r,,s devdut ;t ~. l pnU!cn , c.ltmdo prcfrrcncta a que for ma1s 

~ - ~- 0 . \ milnrhr ob:'i r SU~;~ c~ip~··10 [}Ub_Hca I on{rlo;a ·_.\ ernillü' IlOVD .;erlc de olJ r[g-açÕe3 
no ~ c~t ~: hr:! ~~~-HJl a_n tog fi ~::m·~e_, .. _o:-: ll.l h : Pfr .~ o .e 1 [);;:O ~ u. t ,. Ji \. iJ :1 r· uLli~r:~ fõr amort izada de 
stl::~. ~_;('n(:l :;s t:X ! ~ t en~e-~_ 11 ·1 1-!I IZ o u nl"' e::. lr:1n- 4tf~1n t i : 1 i :.!u~l c o:: :o:erviros executa dos pro 
g~;ry, Jf,'ll'.:1 ~ lr.t nsm ~:;~.:t C• tbs rr.-f,!;:·t_da,:: . 'Jn · ~ - flL1n1m [.t,-:sl!ltü<los sa tísfadcrios . 
~/a;:·v ·s . :"::. q tl ne:;, se ~-~1 '- 1 do 1 ~; ;:m de :-.!OD;.:!_ 1"'1 ~? ~ · 1 :i . o A r a wr -11~ vrrc i:'..3s concesst1es ou con
:·:'_m:1: tl.(~ J ~: r~_-de ~ .~,- :~-: .... ~ ·1.~-_)lt' ~~.~l~ -:lr,l;?.,;'l:;a;) tr~l'r o~ . LounHl11V .sem;1re J)Or base a indemni
,,,J nn~e ... , 1·-.,t.b _, ._.:-. \: ~ ~ ·~ c- a 1 :· ,'·' fl ·-l_fl .· 11 t s~H ~ J;) t' ii •l :m E<0t<1rlo das qunntías despendidas por 
,·::m!·•u \~ mn ~·-:h c ~ at~·e . .;·,;;_ ·- !<~C' ' o! •n'.!::~ n:~ :-- t't!rl ta dc st3 e missJo, 
t_~-~~ ;:·1 :; rtn Y..:·r:>.•"! a tr~~~ ~\' l' lpça 1, dt•:-:tn lt•!. ~ : t~ ..:; v~ _,:· A ~~;licuhr a m inima porcentaaem 
!'ng-e:l fr.'Ht~'êz 'a_. 1 -l~l J.:J ·~ n~u.' ;t~ lw~ · _m r~!1 '.' 1.~) ~ a11~!1-t <-; . ~~ap":;: de lndcmnizar .os de~p~z: as e-nos 

i ~w ·lo-se ~~rnp :·~- : r· t!e u rn rn::d-.-1 '··.: :_11 ' ~ ~-; \ d prn•:s· H:..Lxi mos d; 2;) annn::. qu ando se tr~tar 
e n:·s:: n~c_::.~ ·1 :1 s ~ ~n;.:-a ~ ~-~ •· ~ lo~; :'l_ n:•s ,' ;e j~(h~:J ...; do :11~ il; ü -. tstriu~ . (' d :~ quarentíl,<HlflCiS quando se 
P\-~~~;1'~~11 l• i .~l ;~ JU_ "·~·; ... ~~ ,(! ~1 ,a~wr_·)(~:-~:"fl_0 : .. , . -~ Lr:;.!~1r '.l.a ,+·s.· t r,ilda.::-. d. e ferro , ~ fnel· a in.serir· 

:: .,. ;~ í l-lr Cl· · ,.. t.l.~ . e ._ ~L.uo, ,\, rt •) I:O:'C'Gnt rJlc).; com n declaray<.~ ode enc:ur~ar-.se 
d tH' f:) dJ t:l'•!:~ent<) em)s3:.IO: a+ tll l~llt-" pr·; z:·~-~· st)mpre que o progresso das 
I ·· Ccm;;,~ n1 1'~·;~: : t) ;). e~ tradas r-· ~~rht;;; n p(•rmitt-h' . 

tlt: r,~ ;·to .. .. 1Sl.OOO : OOO~~H)ü ;\ I'l. 2 .·~ T;:• da~ :~ s estrnd~ 5l de ferr(l e.on · 
~ -' ).h'H i u :·l.lm_·~·nt~,. tle p_o:·- _ ,.. ,, .· - . .~tn:i Ltas l' úTil ~>s !(! \~or es dc:;la le-i ~erão àe pro-

to::. i~ ru;,· ~~;:_ ~ ~~<;: :~ _d. :! l" J O ~ . :ltl .OOO: tkÜ;)I.I{)IJ pricJ :, ,i~ do E:;.tacto _; ma :; a ~UJ constrncçã? e 
;~ . ·J rnlr•)Jll('l~~1 '-' J -.: i ~'l ll)l · -_. - .. .. _ • . . •) :""éll ttrJ(C" ~O podera ~E')' fm :c- j)Or 3dinlDIS· 

E:::liH·~~ . ·, j .~ . lJl.u . OUU ·· _.i)l) tracçiJo d tr ecta do J:!.: stado cU por COotessão OU 
'1_ , ): ··i' r. _"·, : l\'1HH~ :: tn 1h:o. . .. . . , I nJjud i c;~ção :'1 pe~ r t:.~ula res , med iant~ os con-

, :~ rL::::l ! ' l fi ~............. i~ . o~:;j :()00:' 1.''- 'Ü di<·ç~c5 s·~g· uintcs~ que o go,·orno observara : 
~ .. j_ " A : ;. ~til tbr ·~XiJ1 0 rar o:>- _ri11.:;. ma i~ ~r<~u ~ -~i .·) o Estado n fir· rP.r.onhece preç•J kilome .. 

Õi'h:s eqt!~ ~~~lhú :· :-1' p~c::: tcm ,) t];lye ;::ç~u :1 ~ lnéo .~ uper : or a 3{ t: OOO-;.~JOO: por i:-: so, na ( ~o n~ 
emb<J:n.::aç:ue:- de d~memf•€ S rnoare1~ c orr.:ar :; lrut~~·li<l lh' e;;.r rad~-; df'. f~rm !:P.:r;i. rreft:rido 
O$ re~p~c ti \"0" m•• lho.~ ·a !Hento;, c _, lll1 l:l :-:s ... rm quem· ,:unstrnl r por m~nM- . 
o:' d •JS rorl ·.):o que: rn.•: :: lli"!!{' Blr ~ i tJ !'t~uL Sem · ~ :2. (; .-\ :- Cf,nàicçõe-:; t ~ctm it~ a ~ Fxigi tl:t -; s:.io: 
p :~(: qn_c J. dt~P':'-'.1 cvu J _('-~n.:th~~ç;w dllS "[' : O.~ min ! ;~;r) ra i1J de curr;t l OO mr.tr<~s, n~tndmo 
n ;: n f:•r •) il1 <1 t::. tronu :t1t 1: 0 ai viU··~, Lll·· sl': n J.:j ivc :! .í ~ .-· c . !J itJl :~ um me;ro e eYi tamento 
~1m.~ es trada d·· ferrn r:la rc-~n<~l q ue.~_ l.tpmvctte :Je d i ~ta n1~ i:l s in tLeis. o rrtll i ~ ~e l:untl.o é !!l~~ 
<~ r .-:~rt~ ou p:, rte.~ lliH-e:.:D. \"f' l'' . Sübl'l.! 03 or~a : !';) lmenL· ~- dmir ti tio, p."'f~ Hl<linr ;cli t!"-:7. H 'sf~
m t~n í.:):=. , <1p~ rüv:nL·_s p~ ~o :::o:_erno, se abl'lra guracça. 
co~cu_rrenc1 n pubhca ou_ serao ~ s . ob rJ~J e~ ~ ;~ . ll Quando po~ ndministrrç :=to tlirP-C t<.~ do 
nltull>~ l' <' ~ü. ex:~C Hl~ lhl :o: ~~ nr tJdnur..r :::.traç;1o dl- Est ado ror ccnslru i d~ .a lg-nma ~;.; trada de fe r ro 
rert;·t cto Estado . por me no-:-: de 30:U0 0.-~JOi) e.adn ki lornf!tro. c.om 

~ ,') . " ~\ tld i ;l tl l. t~r_. nwdi(I~Ht~ g-a rantia do em~ J l) r Pci~:~ :'•..l i {l f'l e :;cg-ur.at1Ç<J, met<ldc du eco
})r~g-.:, c ree-mb·l ~ :->o do c.::pi ta l, ::t {: .)0 : ú00~0(}0, nom:Jl re -.t i z<~ -1 a ~1:ni tli\· iJiria pelo pe~so al lc 
('P!!l i.l ~ rn: i t : o ~ CJ 'l ;t •: ~ :jncJ \jlle ~e fundar nu c hniro, pmpon: im.:Ilu! ;~ u \e ti l' õl thegoria, ven
i o t~~-~ ~·· r :l r!·ta rg;;m da ::: B-q ;·;:Jas. (le r~rro c1u ~~lmonws i~ l•' Jt1[ :·. ~ 111-.~ círcct iYir.bde utll de c:adít 
ri o .~ n~·n· g--ttve-i s , r: ue l he" r~"tr·cm y r o l•.:t ng2 - IJu .·d no '5-t l'riço 
Iní:Htü~ ;• :J r~~~n<-: f_::: n ,q1nr:H' '· JFt'fi'rindt1 ct-m · ~ 4. ° Crn :moo de trafPgO é o ltlmpo exi~ido 

IH'· fjU•· ·" ,-.x i .. ir , .. ,,., ... r ,.. .. ,:') :·:-ti 1' oll'rn;cC':r llara jj pnn·~~ dél scl~dez o:· :::el!u n-.•nça das. ohri'ls 
m;iúre:'- ~: ·:rr:J-::Ú·;~ ::: . '· __ ,__ . : ... . · ·.· con slru ld3s , que1' ()êl-J E~t.ado , quer por parti-

~ li _" A brm::1 r de (iUJlqm·r imposto <J ~ culares . 
em iJ.'l rta ~·iJt'.::. comtnUdt~~ 110 ,.:}:z e ot:u~~ ·aUe~:;.: § J. G Igu.a lnt•)ULú .:;c. proc.eúer~·~ em rel\j · 
na r~;lveí:::lrã·,;. interior: e JJ~I !~ ~l:'~iw , ptw llf'z 1;ão aos t~ :::tu1l •iS, roj ç. J,J r~'(:O kilumetrk o t3 
:'lllU(~ ;; , Os produel ,J S. fl :"l. 1 :: \'0n< ~l ~ th indn~t rb :1 qu;.~u ti ; J ll l: 'J üt~:)O I){) , 
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tr~dz~o d~s r2:;~tct6~'eJ ir~f~ co3os~-~:~;;~~~~~ 1_ ~.~~~~~. f'Sta{ões marí timas da~ m~smas C'S-

as por 50. ~ono:; ; os uue n~ aff)udlr:.HEH'll I f H . A:. tn1Jr;en5 das e.st.r::Hl!'lS ou dos 
s,)n~en Le, st1 ú podcrãn !nzer ate aqud le )i· ritb :lQui mcneio.lmd!l-s; ser.io de pre-ferencia 
mile ~.~orno m:~ximc~ seu do o mini mo eondfçâ? I e~ t .~ bali;c.i dtt ~ fabr icas ou r .. mdnns indus,tri3es 
de piefer e neia. e. o~ immigr~nt~~ que deseja r em. 

§ í .0 Par:1 a construe(·ão d~ eslr~tJa:i d~ ~ U . Eot1·e a conclusão d;L' obra:; c :j sua 
ferro s~ dar_, praforcodtJ aos partl ~.;u. lare3 !"t!('epção dcLnitint me_diarã mn anno de prazo, 
á CO!npra de tarra..') d~volulas, ts t.,beiert!odo- dentro do qu:JI scra jo lg-ar.l:l t1 sol idu ~ 
se o ~reço d~ tO : OOO~ por leg ua !JUDdralla, segnrf'nt;a ela c.;trada. Durante l'i:;e prazo o 
qoc scn~ de~eontado dn ilntlorte d!t preço tr:tfego ser•í f1.! ito por cont,J du gs tado, <fUe 
kflomelrJCO di!l cons:trur.cão . Fó:·a lli..:~ta:- f'.on.

1 

~ó cle$p+mdo:~~~ ''H~ ~ : 500·5 po1 ldiOIIl tHú r.o m 
dJçõe.; v igorar fio 05 pre(os q ue o govunc• este serviço . 
est:~ bel~tú·, em ,·irtudc de5tn 1-:i . § 13. D:tr .. ,nte cinc.ü anun~ ... apú::. o prime iro 

~ 8 ." Os partkulsrcs ou nã!l, que prl)IJI..,.., de tr Jfego, o governo darã 1:om r, ndianta
vuem '' Yondo de terra! dcrolulas, l.srão menw, alem do que ja liver ~8>pendido, 
·tO •,.~ do vslür pOJ" que fór('. [Jl eilJ!. \"t:'JHJid a~ . \ilé I ; ~006 ror ~nno e p.:>r k ilmnatr!l, p::arn 

§ 9. • 0 g:üVCr'D O d:uú ~5:000;) a ~Utltll r:nl- <lUXiliDr O t ra(cgo, nc t!t.~~ de abSOlUta fa l tn 
Jucar :1.000 imm~~rantes em .SE.l rviços rapro- da r·~ nda ue~essar :n par! o custeio. 
ti ucti\· o~ ao IOD;!O da;:. Jinhas fern·as eoustruit.la- ~ H . O t~J ~g ... apho, <~ YiD · ~ermanente, trem 
em virlude dAsta lei 1 ou ao longo do~ rios ro ~·l :.n te i! d(=mOI~ dtpcndo:.Iu:ias da estrada 
•JUf fõrC!m prQiongamentus ou ramae~ nas deveriQ c.:Ott: r sempre no mí>l hnr e'udo dr~ 
t •1'·.1es tleiita.s: e~tr:.d.1 s . const!r\·a~;.lo, p~t ~a que seja mantido eom roda 

§ !0 . 0~ rios mene•onados M poragrapho 
preceden(•J ~edio c!~ preferenc: :~ dl·soiJ3!.rui· 
dos. bem ··nmo mPihorr.~os os portos q ae 

a r~f!O I :lrülad•) o trafe~o diariu. 
Rio de Jan.:: iro,l 7 de Agos:o d~ l88t. - O f.:n

)Jt"Dheiro Jofi,, Ha.m(Js d!? Qneiroz . 
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Rri1RE~ENTA~Ml ~ú~ l!All!TA~TES llü JJMOi~JROJ Orrf.REUDA A co:~~IOERACW 
OA CAMARA PELO DEPllTA flil ALVARO Wll\HA 

.Augnst<õs c dig uissimos senhores rt"'prcscn· ; ~~.mtn11' preço, nem r .IJur ~~ lgum, em rosMo d~
tani(IS dn :Na~·õo.-Os abnh.o nssi:mados! do· j não poder cbeft~t' .ac, liuor.;.d~ ~tOs mP.I:'Cill!os 
miciliarius na villa c município tlo L imoeiro, I consumidoress e rnfim . 
dt~ provlneitt do Ceará, tendo coubedcnenlo do I Pçr outro lado, (~ mnis que ittluUva ~ un ~ 
prt!j<.!CtO de L<.:f, aprese.Hn~udo ri essa nugll:-;;ta .j (·.e~fiílado dst .a dopr;.ão e ctfc•:ll\·a n 1\~d lidttüo d~ 
as~emblé~ !'D ses~5o ordm;,ria do dia U de 1 l!~o util quà•J v:'lnt:Jjuso (:{)Olmcttirnento; por
JunhO prox•mo poss.•do, pelo 1leputado pelo S• t IJU>u to, 'cndo pmodtca~ as SfCCos neH.o pro
distrieLo dt~~ l:~ pro\·incio, ~lati\·~mentc á ron .. l vinda. é J:,r.IQ su fficieutement•~ a.t·erigl1i'l.do 
strur,Ç:l\o d~ óstr:J.d,, de f~rro d3 cidnitc. do 11aú f:Ó ·~'l;s vias runeas. poder iio auenuor o.~ . 
_.\n.H·ot~' ó. do Jcó. cxperimen1am a mais {{rata scug d~sa:-:t ro30S c crneis ~lfei to!õ;. j~ taeiHlnndo 
e oprozlvol ,;otisC3tào em npoln e secundar o o r api•IO lran.• porte d9s ·genoros de pr~meiro 
grandiosa o salvadora idéa que conoebl'U o oe.,essid3Ge, o m uitos poutos do alto ser tão, 
ref•I·Idü deputado_ o já concorrendo, por esse meio, para qno n 

De · fa cto, hxrns. Sts., si desde tnuitog. população iiPIH'Oradn n!o a bttudone V3 seos 
annoseS~ generosa idé:t tem sido ger[t lmentc la res fHn dem<1 nda do liU•Jrnl, onde, tlS: Jll11is 
8hraçoda e :l lJmenllld:t pnr u rna nurnero:-;a das vezt!S, vem encontrar um:l nwrte cilrt.1 fi: 
popularão que O!·tnJ.13 a l'XtenSll z0113 mAr · iue\'itnvr-1. n~sult:lnte ll c-1 epidemias. que f:acil· 
g inõ"ll do riu Jagnarlbe, boje principt'lnwnL~ me-nlc se dewnvol"rem ne:>s.,~ hocroru:;- :~3 
cresrt elln de lntefl!$; c, e mui1o mai• se faz q uadr.•s-
setHir, d~~l< 1 i:-1 Q llt~ ~ J)fO \'inein foi n::.sof~d{l ·.-\lém di;.;..::o l.l consl.rUC4iUo d~1 p:oje~tado cs 
·peln fonga e pa vnru~::~ s~cr..<o~ d ~ 1rt:s anno~. tJUH trod1 tJe fcr.ro ~HIJre ser "ll tntt rou u.t de renctn 
~udn dt:v:-stoo ~arrninou, reduzindo :1 lortnut\ p.:romcnle par\l o E..1di.nlo, ineonlestavc lmenr""~ 
p~rtiru l:.r á m<tis lristA e. de~~nimadorn cou- fi<lS quadr;1s cul:.~ milo:-a.: , 11H'O<'r-~á ~cono
tiogen<:to . mira pa,·o o;:; dinhch·os pnbliccs, _:.wu:pando r~o 

,.-\ c ~unlmen tc que a popnl<~ç~n ti':OO vol!ttdo a I GnWHUI) o õi~pendio dA nmiLô3 milhMes <le 
seus 8Dlhws b:ebilos d~ tnbslho, e qne as COHtns dr rêis~ como ~contecen por occ:.tsião 
eondições ·normaes da ptovinciu s:e vão pouco dn ultimo we<:D quo devoslou il prov~ncln. 
a poU{~o r~:o:t nb,. Jt>eendo Cüm c nppru·et.~i mf'" J ,\0 N"e.!'itJJS t ifeumst.:miJtas vêm 0:-t 3b;d x.o <J.!!S1-
de invernos rt'gu l ;,rt: ~, s~nte-~ cmrr r~qnedda gu:.dos re,IJ'eSénhu· t-tobre a con:;tn~cç:w tb 
c d~s.,o im•<l• _ JIOI' lhe fallecer!•m. <1bsol ut:< - r eC.rida estrada !la rerrç, e confiam que 
mente os me10• de tr~nsp<> rte , a mmg ua dos VY. EJt$., odop l~ndo o [>rt'JetlO 'l"e Jbes roi 
quacs vê o produci\l de SUflS Ia •;oura~ ~ o ~pre •entado o converterão em lei paro qnc 
IniCIO do seu eonhnuo e afuno!o trabalho, al<isim po~sn rerlliz~r-~c Oi~·~ ur."'!en:h;siwo e 
perder -se qu~s i inl2ir ~menle , por não en- palp•l~nte mclhornmm,lo . - · 

v. rv.-1 . D. 
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Villa do Limoeiro, 28 de Julho de l882.- O I da Souza Leite, !dem -- Francisco Pereir~ de 
vigario-, padre Joaquim Rodrl~ues de Menez"" Mello, artis1.1.- Ju•é Mendes de Soozo Leite, 
Silv~ .- Gnndido José uonc;alves M, lveira, tu cri:~dor.- Reymundo Avelino Alves, i dem ~
HllfJpleplc do juiz mnoiclpal. - Jo.<é Ferreira i Monoel Bento ChiiVe>, aar icultor . - M•n ool 
da Silva M::ia, crendor. - Serapltim Tolen - i da Silva Ribeiro, SI"LI$Ln . - José Rodri-
1ine Freire ChaVe•, &.bell iilo.- Juãn B;opLi•ta gues Rebouças Chnve•, negocioole . - João 
<le Souza Neuo, ~· snpplenl~ dvj ni7. mnoici- Anlonio llodri~uas Cbave., juiz de paz. 
pol.- José Nunes Guerreiro, secre tario da - José "Bento Brozillono Choves, criador_ 
cnmora. - Luiz Josó da Silva, juiz de pnz:.- - Froncisc:n .P;mla ~HlZtl Garva.ot idem . -
Juvcnoio do :<ascimento Stl UZO Ncuo, eleitor. Fr•ncisco Xavier Mende. Guerreiro, criador. 
- Anlonic Nun~s Guerreiro Junior , eleito r. - Andr<i Felicio de Souza Limo, idem. -
- Jo~é Anguslo de. Soou Andrade, criodor. Francisco de Soozo Lima, eriador .- Fr•o· 
-Antonio l..op<l> de Souza Andnde, elnilor. cisco Antonio do Silvo Ribeiro, iclem.- José 
- Fr~ncisco Csn~ido M:~lveira, negociante .- Hypoli~l de Sou.zo Macie l, idem.-Antonio 
Jo3o RodrJg·u es ds Silvo, cdodor.-l,só Can- F..Jicio da Sil ••a Cha ves, idem.-.Frondsco 
dido Maln~ i r•, orindor.- Froneisco· Antonio Mendes de Souza Guerreiro, idem.- Antonio 
de Souza Netto, el~itor .- Franei;ro Lopes de ·Alves de Sowa Guerreiro, ·idem.- Francisco 
As;is, eleitor.- F ronklin Guerreiro do An- Mendes Guerreiro, idem.-Franeisco Xavier 
drade, eleltor.- fronehco Affonso Maia Al•r- de :>onza .. Carvalho, idero .-Ao.rel iono da 
con , .,gente dos correios. - Jo,,qnim José de Cosi~ Barros, idem.-C• ~dido Dcodulo Gomes 
Oliveiro Filho, crí•dor. Monoel Vólr•miro de Araujo,caJeiro.- C9ndido Fidells Ferrei ra 
de Aroojo,lisc•l da eamarn. - Jo,é lgoacio de Jlaia, cr i~dor .- Monoel JoaquiPl de . Sonza , 
Soou, negociou te.- )lancei Bnni!acio C>< r~ idem .- .João de Hollaodo Cltvolcnnti Mello, 
neiro, negociaate;- Pedro . Mililào de As•is, colleetor.-J6oo Rodrigues de Anfl r8,deChaves. 
cr!ndnr.- Felippe José Carnet.~ro, erindor.- -João R•be!ro de Cast.ro Si! v~·. emprepado 
Victor!30o J6se Carne•ro. enodor .- R•ymun- ~ ubl•eo .- VIcenle Ferreu-a de. As~ts Mata, 
do Lopt's de Assis, idem.- Raymuodo José crl8dor.- Fraoeisco.llr; C~ovas OIITelra, ar 
do Costa, n~goci~ule .- Manoel ·Doodolo . de LisL&.-Monoc1 Marlim Pereira, negociante.
Noronha, ar tista .- Mathios Corneiro de Sou- J"sé ~lorl•nlano de Morae1, criador.- ~ilvestre 
1.:a.- Ffanci.Q.CO Ignacio Cnrn"iro, negcw.:ian'te. dd Cc8ta Reges; ·idem·.-Francisco Rodrigue~ 
- Luiz Rodrigoe> GuiD]arãe!, empre~ado pu- Guimarães, ldem.- Manoel S•raivn da Sil vo; 
hlico. - Almibal Cyrillo Corapeba; crcador .- rdem.- C:Imll lo da CoSta Moreira.-Antonio 
Prankm Hünçalves de Freitas, -artí• ID .- Ca- l.opc,. Guerreiro de An.drade, idem.- l'oo•i
millo ·Br .. iliense de Hollanda Cavalcanti, douio Miquf!cno dD Cunha, orti~t•.-José 
negoclonle .- Manoel Virenle Coll•res, . crio- Lop<>s da bllvo, c•iador.- Antonhl d6 Barros 
dor .- Antonio Joaquim Ferreil'à Moio, nego- ·.l.ope• deAndrode,cri"dor.- -Francisoo Joaquim 
ciantc.- An tonio de Hollan<la C.notcanti Mendes Guerreiro, idem.-José Gom._.. Fer · 
llello, negocianle.- Lui: JMé-Carnelro, agl'i- rei ra Maia, idem.-J•l!quim Nogueira da 
culwr .- Jo•é llodrigues GnJmor~es Fllbo .- Silva, rdem .-Joaquim ~•••rianno Ribeiro 
Candido Olymplo Gonçalves de Freltlos, ar- [jl,m .- Juaqntm Gom~s de Araujo; idem.
tista.- Bicart" Anlunes de lleoezes, profes- Jrinqvim José de Sani'Anna.- Jeronymo 
sor.- Bringel Leonel de Nornnh,_, criador ;;_ Çbs.-es, idem.- Francisco José de Rebou (lll 
Antonio C.1ndido Mlllveira,c.•lled ot provincial. Olivein, idem. · 
-José Angelo de Snntiago. · negocian te.- . . _ 
José Gaudencio de s01;rza Andra<le-- Fran. Illm. Exm . Sr.- Conselb~1ro de Estado, Mi-
cisco Solel·io da s.Jva. nrt!stn .- .ll• noel José ntSLro dO! Negocws da Agncuturo. 
Carlos de lio1·onho, ••ria~o r .- 1\orber to &"r- 0$ abpiJ:o-as>ignodos. domiciliados no mn
vasio de Noronba, idem.- Deodato !Jugo de nicipio do Villo da U~iiio do provincin do 
Noronha, ido.m.- AnwnioJeronymo de L.im>, Ceará, vêm represen1ar a V-'Ex. 5cerca d• 
idem .- Amonio Alves de t .... rvalbo L·ima, ne.·e,.inad• da coostrucçõo de uma estrada de 
idem.- Anlünio Alves de Carvorhn Chave•, ferro ã ~nrg~m direila do rio Jaguari n 
idem.- Autonlo Poe..~ de St uztr C~rvalho. panir d.a cidadf~ do Ara1·t1ty, p:~ssando [K)r e~te 
idem-- Joaq uim Fel i cio de Souza C:lTv•lhu, mun icipiG e indo termlnor na cidade do Icó 
idem.- Francisco X:tvier de Olivcir;l, td ... rn . (1~ta pro~ioci11 , ou uo :lc Souza ou Q,ja.z.e iras 
José ~tendes de Souza G:,errolro, idem. - G<·- da provin.cia da Porollvba, conf<~rine o pro
mi oiono Amb r·oz•o do,SIIv• Mncbodn, Idem. J6CW do lei que, n• sooçlio do dia~ de Junbo 
- Luiz de Fran>o _No~~~~o. 1dem.- Ray- proxrmo p•ssado da ••semblóa geral leg is la
mundo ~o~at? da S1lvo, tdern -- M•nnol S•- tivn,_foi -~presen lado p"lo ~epn tado pelo '8• 
bm~ Gouveo, 1dP.OL -_-~n lonio Flore.odo Fret- ~istrtcw oeslll mesma pro"tncia Dr. Alvaro 
re, tdc·m.- Joõo Chmc!loruo M•rllus, Idem. C.1m!nh" Tavares da Silvo. 
~ Luir. So.,rcs Pereira, idem .- Fnu•lo José !lepois do desr.bdora 'ecca de Ires onnos 
da Goem> idem. - /"" !onio Felizard ll F're•re, que devustou esro vrovlneir. parece superl i~Ó 
idcr.n .- Fr~mci~co Fernatl~~~ Sa·Jgado, ~dern . Pnureeer os v:tú1bgens qu'e r esult~m de lão 
Jos~ Heronhno da Cunha, rdem.- Jo.e C.1e- imt>Or t.nte melhoromeoto, não ~ó para a sua 
tmo _Leite, idom ·-:- :llanoel Gui.rreiro de Suu. nccõessit>da população, por taeililat·- lhe os 
·~ Limo, 1dem · -;- ~o sé M01'elfa .~e ~uzo Gal- rue tos de lrangporle dos prodncto; d~ sua pe
Yvo~ 1dern .- Jost . ..-nnqmm de· OuYerr\'1, rderu. qu~?< nfl Jav .. urn2 eolllo porn os eofre~ do Estado 
- Anloni~ Paes ~uza Leit~. idem.- [l;.mião por diminuir·lbes o pe!!4do encargo dos soo
da Si !~• Cem•, cr rador . - Frane1seo lo!eude. eor ro• pnhhcos, q~ando possa sobrovir n ma 
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outra calamidade como ~ qne ultimamente 
ptl!'~on . 

Dehilftada e e:xaust~, digo, exaust.n de meios 
como ficou a popul:!ç3o, Yé ·se impo~lbilí t~di1 
·de man~.r {;.ter ncqui s i çõe ~ de ra~algodu ras 
em outras proyincjtJ s p8.rn o fim de dar tr~ms
portc aos seus productos a2ricohts, e ainda 
mais desamin•da se acha qunn <lo ob.serv., o 
trisle e.pectaculo de vh·em es}JeCu la<lores de 
província de fernnmbueo, cont,eP.idos pelo 
nome de C.w allarianos acabar com a. poucos 
animaes da pro\·inci3, que e..'&aparam da 
swa. 

E' ~obre modo Jnmenlavel, Exm; Sr., que 
domoranrlo • Yilla da Unliio a cinco 011 Sllí s le· 
guns da Cidnde do Aracnty, tenlin de luctor 
com obs.taculos qua~í in,reneiveiE-! pllHI po()er 
transporwr pora oquelle porto o algod8o, que 
em prodigiosa qu•ntidnde produz· este ·muni· 
cipio, cuja safra, no ~uno pmximo passado, 
foi ealenlad3 de 400:COO,S a ~00 : 000~, e se es· 
pera que a do rorr eute nno' lhe seja muito 
superior, talvct o duplo daquella. 
· Este munieipio, quo é t~seocialmente ag ri· 

eo1a, já conto em ~eu seio oito mach-tnas a Ya
por, e só por isso se póde •ferir (!na h•b itos de 
trabalho de u ma popul•ção que Cat ingeules 
""crificios p:~ra ressrsir os intoln.laveis pre
juízos que experimentou oom o borrorow !la
gollo da ~tronde secoa. 
O~Bbnixo-a.ssignadns ~spBram, Exm.Sr., que 

V. Ex. promoverá .tedos os meios ao alçance 
do. Governo, para que este m u nieipio seja 
quanto nntes, doptado coro a estrada de torro, 
de que se trota .. 

Yillo da União. 2~ de Julho de ISS~ .-O y i
,ar io, A.ntonio C•ndido da Rocba_-João da 
Silvo Ilarreto , sul>delegado de policio e negro· 
eiante .- O professor, Cnnigundes F er r eira 
de Sou"" Maébado .- Antonio Rodr igues dos 
Santos Carneiro, eleitoo·.- T homaz Rodr;gues 
d• Silva. eleitor e agricultor .- Fronoisco d83 
Chagas Rochat ngrioo.hor.- Herculano Perei
ra de Oliveinr. eleitor e svrfcultor .- Vir.ente 
F erreira d• Roehn, esorlviio de Paz . - 10<<i 
Jo~quim de Almeida, ~ecreto rio d~ eamara . 
- Antonio Mionsa Moia .- l'rnu ciseo Y.1noel 
~ Silva, negoeiante. - Vicente Alves Pereir>' , 
artist3 .- Ign.,eio de Carvulho Frei la,, idem . 
-Jooqnim Evangelista de M'~deiros , Idem_ 
- Galdino &. Valente .• negoolun tes .- Jooquim 
Matheus da S1lva, orLista .- Man oel de Sou"" 
e Mello, neg<l<liaoto- ·- Antcnlo Pereira de 
Mello, i.tem.-Oiocleel,no Pereira de ~~llo, 
negooi•nte--Aotonio Marques More iro in•pe.
ctor de qnarteiriio~nJ!ricuhor.-Dcl6m Ferreira 
de Mello, negocient.e - Antonio Ve nancio da 
Silva, escrivio da subdel .. gacia d·e Policia. 
Cyrk o Pereira. &tbou, agricultor-- João C.w 
los Monleiro, idem . - Fr3nel<co Joaqu im de 
Oliveira, idem.- Oaml~o Pereira Barreto, 
nagoeinnte-- f ra nefsor> 1\rr ymuudo de Souza 
a$trieultor. - Jo•é Folippe de Corvalho, nego
cian11:.- Manoel Ferreira fie 'F'.ari:.,. idem -
Quirioo Paulo de Oliveira, lrlem-- Silveste 
GoeiM da Silva , Idem.- Antonio Be rnardo 
Carlos Panta, >rtist, ,- R•ymundo Correia do 
Oliveira · negociante_ - lO$t Carlos Jlann .• 
OliVeira; agrleullor . - Cândido .\IVeS ldaia, 

degocl;nte . '- Raymundo l?raucisco Coelho 
a gricnltor . - Antonio Francisco da Co•to ve
reador.- 'Jo5o Evangelista de CarvDiho no. 
gocinu te. - C.•ndldo Jose M• rques, ·Dgricoltor. 
- Domingos Geltove, negoc1ante.- Trajano 
José 'de Burros, •gricultor .- ilicao·do Leti l 
PJmPota, negc ~:tlanre.- Domingo~ Rodrigo'os 
dos Sankl)l, ·agr icultor . - Jui tJ Rodrigu es dA 
Silva, idem .- .Mathias Carlos Barar.. , idem.
Pedro Vicio Rlb.eiro, idem.- Vicente Ferreira 
d• Silva, Idem.- Ln ir do Silva ll>rreto, n e 
gocionte. - Luiz Pereira de Ollvclro, ogri
eollor .- Antonio Albino do Sooz• , Jdew.
Jo;;o Valente da (';rSLa, c.oJ:octor -- Ger~l~o 
Correia de Oliveira Limo, João Pedro da Si! v~ 
Candido, artiH& .- Luiz Carlos Bar• ta, idem. 
- FJ't~ nctsco Forreirs Lima; au.r:cultor.- Se· 
veriano F loreoti o o Jose Frnzão •. u~ricultor e 
macbinfs i:~ . ~Iosé Ber.:nrdn """ " Mala, agri -' 
cultor . - José Augusto 1\ogneira, la em. 
f'ron cisco Jonquim de P an i• , .ide m .-Joio 
Fe rrei ro· ,.le Ara ujo, idem - Alvaro C,1 odido 
Nolmeir~ . idem .-Joa<J uim Moreira da Silva, 
ide_ut .-J~'sÜMil l q iJes da Roeha, Hleua.-ll'J'8n 
c iae<> Bodr<g nes r.ortoin. lderr .- José Cl•ndldo 
da Rocba, <d~m F rancisco d•s Chog,,. e .Mellos, 
idem. - f ranclsco Jusé de Xormal!dia, Idem . 
- José Firmino de Carvalho, idem. - José 
Srveriano de Alcneicto, iden:.- Silverlo Yo
rei r.a de Sout a. Arnand Correi• · de Vo:scon · 
cellos Pe!soa, • g ricuttor_- Amara !'edro Re
borças, idem .'~ Rarmu.D;do 'Vieira da Sil n , 
idem.- José Pereirn llorboz~. idem.- Ja~o 
BDI'tiS!a d a Silva , idem .- Theodoro Cor reia 
dos SantQ>, Idem.- Simõo Pereira de Oli· 
veira, idom. :.- Severl:tno Gomes BQ!rhoza, 
idem .- Fruoeisco ·Antonio do _.o\mflfa l, idem, 
C .. ·m.dido li'erreira -de Ahiieida, idem.- lia
Ferreira d e o\ r a njo, . idem.- Floreu tioo ~·er
reira Lima, idem.-Jose lhymun.lo de Lima, 
idem.- Raymundo Rodrignesde Oiiveira,idem. 
- Francisco de S illles Rocba, idem.- Tbeopbilo 
de. Ollvefrn Lima, idem - Jose Rodrigues da 
Silva, idem.-Mi!!úel Pereira da Costa , idem. 
-Francisco Jo;ó. do S•lles, idem.-Anlnn io da 
.Silva Luz, idem>-fran~isco de Assis Teixeira 
Rozn; idem-~P•ulo.Teixe i ra j e Soc.za. idem . 
Jnn(juim ·. More ira · de ·&n1Za, agricultor .
Frnnelseo Raymundo d.l Rochi, > rofes;or pri
marlo.- Antoulo S•biilo Cusw.-Iosé Geraldo 
Corrê<!, ng ricultor. - Frenei,eo Sobi·no da Co~· 
ta , Ide m.- F raue.isco · de Azevedo tleHo, otD

'cial . de j us ti~a .- Josê Vir.eqte BaptlsL3, agri
c.ull:.>r .-10<'6 Anlóulo de. ~l,[o, ide m .- An· 
tonio Nogue ira da Co:;ta, c riudor .-Galdluo 
1\ogueira Machado, o_grí=!ur•or .- \'ican te r...or· 
rê.a Lima. c riador.-Fortu o•to Bezer ro Bar 
boza.-Francisco Moreira deJ~ou.za, agricul
tor .-FrAn ci•co Cardozo da Silva, idem.
Golid l~o José ·dO A!ll•t .; l F.ilbo, idem .-Manoel 
de Souza J:l :~ rreto, idem .- Aleundre Moreir a 
de Souza, taenl.~ Antonio Fernira de Al
·~eid•, Idem . ..,.- Fr•ndsco de Souza Barreto, 
idem--Chri$plm Peroira de Oliveira, i ~ <m.
Llliz Pere ira. "llnrboin, irJem.- Factsto An
I'D' to Pereira de .oHveira, idem.-- Asro~linbo 
Gnd lm de Gorva ll:!o, idem.- Amancio F• rrolra 
Almeld~, Idem. - Fnfllci ~co 1(avier &r r eto, 
idem.- João · &plist~ PreSi~ouy, ido~.-'Vi-
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oeute fcu·ei•·~ Torr~ lhuoa;eeuo, idetn.- , m~nLlf~·_eis c.~atastroph.~, que sem d.u."· i dt~ P'C · 
Paulino Jo..; · da Silvo, Idem.~ Vlccnto Fer- produzir-se- fio períudiclmente, senão o re:o-
reira Limo, idem.- Jonqu im Manoel de Souza, lizaçloo d• ldé3 projuctarlo . . 
idem.- Candido Iosé da Silvn, idem.-llignel l Ocrorre aindtl qné ~ t~rre ~10 ind) f'D~1(1 pt11:3 
·Joaqnilll dos Santos, rdem.- Nkolon Gau- poo· •lle seg11ir a re r<nd" via- r• rrea e o '""" 
dcncio dt• .Cr.r<albo, idem.- ViCI'Dln r..,elbo ~propriodo, nâll ~ó porsu•l•lanic i•. qoe &j)enas 

. ila s~Jva, idem .- J.uili Corrêa de OHt"eiral tPm de ~llr:Wt!SS:'Ir o pequeno r iacbu, dcnomi
idc'm . - losé Cf>I'til:l l1n OH\'·cira, Idem_ - nado F1gw~iredo, eOUlO porque, ao lltcnos 
Ilaymundo Jo~ü ele Almeida, id~m .- Jo;"1o X:1- Jlt>S1e rnunicip!o, nota-"e g rande ~ bundancfa 
v ier de Mcttcs, idem.-- Vicente·FeL·re ira 11ar... de lllJHil~ir:, ~ . ea l & l'"~-' lld!l e outros ffil)ll~ riQes 
que•. ide m.-l'edro .Antonio da Sil"a, idem. M que se ruz mister par~ const,•ucç<oo ~U u
- Franr.isco Caodid > Jle~ouç:o5 , idem.-J,.ão dlrla. 
Corrêa de Oliveira, idem.- Martiníano l'cf' iNI B' nssi rn , Exm . Sr. , qo.e e~ta camar:o, apezar 
da Cunha, idem.-Jo!é Balthozao· do Sil v•, do sua inl!n !Jilltat~o p•rn um assumpto. tão 
idem.-Isroel Rodrigues dos Santos, idem. saliente, uws oonscln da proverbiol ln tolrou 
-Manoel Ant~uio da Silva Ramalho, idem. d~ V . Ex., ousu pedi r, n ho um" medid3 SU· 
- Joa9nim Ber.to da· Sil va Ran.nlllo, idem.- p~rllua o desn&:e <<>ri" , mns • salroçno de 
r' rnnctsco Gabriel de Oliveira, idem.- José seus - munirJti1:S c o hem geral da . opu laçao 
Franci~w de Ufivcir3, negocianlll.- Fr:.mcisw drcnmvb:iuhn ::w h•ilo d:. prelendid.a est rado·. 
Carlos de v lil•eiro, i~em .- Antonio Pedro <eu.< Guardu o V. Ice- Illm e E:tm . 
dJl Silv~ . !dr·m.- Mt•nc'lcl Cilr!ns Mrmteit··~ Sr. ) fini!'.lt'U clt1 4" ... :;-ricul\0.1 8. Commerelo ·c 
idem .- Lourenço Pcruiro llnrboz•, idelll.- Obo'lls Publicas.- José Vidn'l Mar.lel, presi 
Manoel Coei no da Silvn, agrieu ltor.- Joséí:y- clunie-. -.1<1"! Ferreiro da Silva Maia . - l• ise 
priano de Oli~ei ra , Idem.- Vicente C..-lo> hrnacio de S~>oto.- Deodato Hugo de No
Monleiro1 idcm .- Jo.<é Coelho da $ 11va, idt'ID. rouha Antonio Lnpes do Soo,_. ·AndrAde .-,
- José t;oelho do Silva, fdem.-11t)'mnndo Jeronymo da Silvu Oliv-3ira. - hl~noel Per
Ribeiro do Silva, lrlcon. - Josó Sabino de O!i- nondes da Si lva. 
yeirn, idem.- !11sé Victorio.o dft Sllvl'l; idem. SEI(HOR.- Os ~b~lixu-a~ignBdns, h11 bita ntes 
- Joãll Gomfls Forreir~ , i dem.- Lt1iz An.tonio rl ~"S lt' munie!l'io, IJ UO for zun víct,irn:~s do tua for 
de Freitas, idem.-l'ra ncisco da' Silva Barrelo, Oa~ello com quo Deus co~tumo r-1Stl((or o 
idem .- Luoz Coelho da Silvo.-Antonio l.'ran· bomoru, se.o t~m-.<e ainda c.m,·!I<J IIinhado.< e •ub 
cls:co n ebOUÇ<1:5, idem .- Luiz Maclel ~~~Sil va~ a ame:w,.·a dP lll<liOre$ uwlf.s. SÍ· III80 prot.ector:J, 
idem. - M11n"et f.<mlho dA Sil~a . idem. - si o Governo Impc.rial nilo - lançar su"s vi<Lns 
Miguel Rt,dri:.t.ues Corrôo, idem.- Joilo Andró ~o !Ir e -os r ep. t115 qnc t>SCapnrnm â e alam ldodo 
da SilVa (:0.!ho, idem,- Joõo nnptiSL3 do da Sêl'l'• llO período de i877 O ! 879, OeSSIJô 
Amoral, id3m.~ Bicard.o José de Norm::and i~, tres nnnos de auJilt2".as dtsvcntuttts p:.r:l t:St.1 
ídem- Francisco n onifilcio Carneiro, idow..,..- prot inci•, e 9ue lbc lleixon o exemplo da. 

Paoo da r~marn Mn oioi)l81 do Limoeiro em lll~i s pt11DUOCJ8dn fragilidado . . ' 
~etisãO extr~crdituii'Ífl 1 ;,ws l8 de -Julbo do 188! Si ~ homem só, entregue aos seus mingutt-

IIirn. e Exm . Sr .. -- 8~1a canw.t'G ·es.1·1.lC:Cori_n dos retursos, n~o obst:.nte, r c,.;iste e fot:. 
r) mo.is S:l~radv ele seus dave!'c;:_,. c:llarin cs d1· (~on tro os maior·~ ·s cml~nral}('s que em s ua 
ct.aml!s de su~ consciem~ü~ e tOr n:l r· Re -io inH~lU t.(lrd t~eção lhe oppõt, a n atorez.:-~. n ec s
comp1ehl0\0nte iul"Pnst' nos iutcrd:::ses de _sou3 ~~ rlü.menle lem ciJ ~. r.or to~, rnes111o de suns 
municipes, si dcixasso f135·~ar dcspercf!l>icb a condic.t;"ües. ratão de promovbr o seu m•·lho · 
idéa St1 Wit:.d_8 na . c:unarn lemport~rht d;. 1'1lffi/>!nlo mareriul c monl assoe1and~c lJs 
construcçao de um:l vl~ p ferre~~,. qu"' comr·· boo5 id.,as c "/Ua:ndo .. se eu .srJa~ n c~·e:;sidades; 
~~~ndo d~~ t~idodt! do Ar:ncatr ~ ign ~té ó do I~ó, rons c~mo rerd!l11r c~ l.e probl~ma ,. quand~ a 
e mnb tttr"ds p11 r::l o Ct• r~ry, 1dea PSt.." su~gendn lntj•nç.'\o l·:o:~ó pre:-o a um41 vonl••de soperwr, 
pelo diguo derml:.do ptdo fr dis rr iclo ~r4~t3 qurnuJo :;a ~ont.1de pt: rti t:ul :u• o indiVidual está 
Jlrovinclo. o l!:xm. Sr. llr. Alvaro C-tlm;nho sobjdila ao y ovdrno do Ptiz ? . 
Tavar?s dn Sllv> _ H a, {IOrtm, uesLe caso um metO;- o de 

O vali e do Jngu/ltJ!)e, K:<.m. 3!: . , 1i um:1 t'tJ ZI~ I" e-heg-ar eo Augusto 'rhrcmo do .Cbet'e du 
dheira forLiH:'!síma nos tampvs tJOrmncs; mr~$ Not":~O nrnn sup~.lica que o~ primn r. -vontade f: 
qnnl foi n !\orte 11 1~ sr.us h~h i tantes ná rnomo- m: s"n tim1-1nto~ tio povo_. c ponbn ero relevo as 
ravel c lric;tiss.ima siLmtção de UJ77, 18"i8 se:.~ ncce..;&idndce. E, ('Orto, no cor· çlo ma-
o 1879? . g n•nimo do Cborc da Naç.õo encontra, qunsi 

-Foram tl!o a lart'3dorns a . .; scenns o:..'\"'o r_rHl:~:..; I :o:em)Jro. o llOVO n pmtc1~ç.~o que rarece em 
naqu,~llo ()t!rifJIIo, qne e~t:1 camnra, sm1t1ndo- eirnun~trmcit!S ·!"liffiecis; u~sim, p_ois, os lwbi
se sem e:xpressõCJs p~11 ·n 'te:~crevef-ns: nem Hh ~.t~n tcs di"!:'itC mnni1·ipin vêm, .;· h t!IOS tla mn!or 
pout~o pot.1endo resistir no horror qu~ sutt me-

1 
confbo~n, :.nto r, Thrvno de V . .M. I. supvli 4 

moria oce~sionn, JimHa-:;c s :'l rii t m:'l r n ... ,. EI .. car mna ·gr ur.o o quo dev~m ter dir ei lo o5 
que 3\jOefl••s i-nfeh:zes, cmigr.i'l_ndO (!URsi li~ li íifhns d~vCnt\lr:u los d'nm.l pnrtc de;o;lc riCO 
sua lotahd;uJc. fOl'tl ffi D:l mór p:!TW 1ld!s·s \·;.. Dr:.zil. c.omo gll(fltlti:I á l}f~pt_~ridilde rutllril 
ctinhs d orqu~ll o n ~• ::t> llu, pr.Jr n fiO lh !>~$: SI']' I.HlS- I d~ S1'U . ..:: IW !IiUmtes c du centro de outras prú· 
sh·e! ''en~r ;:, d ~st~tn~i1• de 60 a 70 Jegtu•s li~H' j ·~·Jnei /J S vrsinh r. ~ . 
caminhes jubosp1-t0s ~o Httorid1 onrlc en~.o n- 1 0..; ab;;lixo-:l .;:-dgnDdos rafOl'SUl·-~ á onn
tra"V:•ru \•.brigo. J ~lrn ~·çà-:t d'umn ()Sli'Dd.:l de fd ro, que parünrlc 
Nes~s condicõe...;~ Exm. Sr . • é ol..ivio qui! do Ar312:v vá uo Jcó, e d'a iJi o. outro ponto. 

~o ~! ouu·; m~i~ d~ ~'"t!t:r· ! ~nt:.:. ~!?c ~~- ! j 5. pL'OVÜl·;!~ à;;; Pi:rohy!;;:; e d:3 cçude::, c~;:~ 
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/ormo o projet·W Qu• •c:•ha cio ser opr~~entod11 - Pedro Nogueira .da Cosia, idem.- Jerony
á Ccmmrtt ~~ ~~;;. :SE"nhon·s de,,al3f1c,s eu1 ~fl .... õo mo Rodrigues- Maeh••do, idem .. - Jrm.4urm da 
c}e 5 dB Ju n ~w t)rox. i!llil lind o fH.'fO rl isLin l' to Co~t" U••rro~.-Deliz;JrioCu ~ ~djdo Nto po111uceno 
deputallo r-8:: ;~~ ~~~~. n Exm. St . l>r. AI \":•t o de ~ll Dl..t'iu . idem . - 1u.5o Mo_n•PJro de O li v r ira 
Caminha T:J\!;•rt's .:t;, Sd \'8 . e 'l"e 01-:t: de o-4- Gondim, ldtHn.- Est.."1o lshio Raiz Machado 
per •• r ros:o::e" ••br •(:'ado e IH'Ut•'l[[IIO pe_ln ~rH~~m:J ideiiJ .- Fr<inCi:'CÔ José dll Si l•!fl Cllnuto, idem: 
oug-u ... r:l a~sen 1 bl én. e ~ohrc tu110 fie l !tS Ot:ts·os - Ignaeio Pr:mcfsoo da C:.lsta, idem.- Sim.ão 
depn~,do; co:o r en.es, qne "lnda devt m ter nn Fe rnonde< Ribeiro, -Idem .- José 1lavmundo 
memuria o QtwtlnJ lr l.:te que ~presen tt.'i:"tl o Ev;•u~eli sta, idem~- ~"rancis~o de· As~fs Gi
Cearà n {HIUBI[es ,.,~.ft• r l dos t.nuo~. c Otljos. di · rã_n, idem,- João 4n Lonit) ~m:tse·eno Nobte.· 
reHos e rle:-;;~:r~•ras d e-.~l··rn flo!rnento tCilrG- - Boltwrnioo .:\.lves da SHva, ·id~m.-Joaquhu 
senlar . R•;iz dô Na~iat··nto: id~m.- Melhiades 

Os ab•lliv·:os-lgnodM, pois, c•noliam · que l~idio Robello.- Alferes. losé Co rnairo de 
J? tlra a r«:t~ ! if.:~r:ii · • de ut il , .. pro\reilosn !rl_tin o &>tJZ;t, ideu1. - Pruft>-Ssor Claadino de Olinda 
.GO'it!l'itO dr. Vo:; .. u .\laJ!CSt:•~e u :}c. JIOO~at;t sa- r;.impello.- PrudP.ncio lo~ de Lima -José 
crifldos. mAn l~! tdc~o na aHa.r ..t 6e meroc~r ~~;; R<~ymuodo d:1 Silva.- Lu iz Gon~ah~es da 
benr;Jo ~ d:t (JóstMi_fl:idi•. S1lv:-t.- Znehurias 1o:.;ó E:n·bo~a.- Joi o 
. ProYio.cia dü r: ... :lr;i.- ViU1l do li:SJ)irito Bapt.ista BrDga. - Joaquim Manoel da Silva. 

Santo do Mnroi:a ?\oh'"• ~O de Julhn de 1 88~ . - FranciscO Amonio d• Sih·a.- lo•e Panlo 
..- Padrl! AnLonio to.l iu ti ~aro:H-"n Leã", (H·c:-:i - ~rüo.- !.[anoel Lopês Brtrre to. - Jo~quim 
d<'u le dn crmJara. - C~tpitã.:• )f:lllo o·l Ant•1aio Xavlel' das Chagas. - AJcinc.. Nogueira d~ 
Forre ir3 Nohrc, ide u: .- Profes:~u r U:1vmuntl\l Cof'\8.- Aotooi11. E.lias Saraiva da Brito. 
J . da~ - Vi.um·•. idAnl.- A..lf~~rtJ:S J;•tt.~ A u- - . Jo:.;é dõ Arimathia Sarah•a .- Francisco 
1on io .[.'~1-r~ ir:J Nu iJJ"t'l 'd•)m .- JO~o E"·anR·e- Dcn lo Snrr1h 'Q Leão.- ~bno"el PurHrloCun ba. 
Jl' to do K' seim•·nto toz,, idem .- Candido ~Joõo Vieira de Carvalho .- Miguel Anton io 
José Robo•l!o, i~ern.- ~·~lix _Cor:-ôa de B;·i lo, de Mlo<Los.- lbnod losé ... , in.- Aleundr e 
idem.- Fr;incis··c, Jzl illo R~·b~·lJI}, Jrl t·m.- E~~ncio Git·lio. - ~u íz Dama~c:eno Grrão. 
Dcllino Lourinclo da g,,, .• , lcleno.- Vir·eme - _RHmundo Gomes de Andrad<.- .A n tonio 
V'irittL• l;-"rs-.. iro da Silv:•. idcm .-~n...-mnnclo Quintlno dA Sil va. R:mliuo .- .Ha\·munde 
X:• xir·r Ribeiro, ideuJ. -- Fr·anciseo do A.:~ i~ U!""'lmiro fi a Sllvn. - loaqnim Antonio Farr~iro 
·Mcndonç,':l, idOill- - v;~·~n ~~ lh he ílo Vbir:• , ~oi)r ... . - l(eJquiades Modes to ~ra iva· Lello . 
idfm.-Juão PAulo Forrt·ir<l .Nobre, id ... m.- - l ··~é n:tymuudu {À!'SituirQ.- l buoel Ra
Fitoro•ntiao llahello VieirA, í<lt"n . -!use An- bello de FriL11y .- Satu r nino J•JsA Gonç .. !ves . 
1\')n ir,. 1\alwllo Vtei ra, tdr•m. - S11IDUP.l l''cneira - Jm;~- Aul:•ru da Silvu.- Antonio Gn!dino 
Nobre, i dea~.- Pr<mc:i~fo Epiphanio da SiJva Sandro Ltdio, id. m.- Vicenle l?erre il'a z~ 
Nobr.·, iôcn1. - Jo~é Pnnlino S..•H•aí·wt L~fio, dlari n~.- J~sé x~"·icr. de Matlus . - João 
hlcm.-Conr:.do 8vlbfiiO d:l Sih·fl Girã•L i1l r>m. Frs nci sr~o F~rrci l'.!l G oudim, idt)m.- -.Cicero 
- Autr.nio de Frei'"' Uil So l<n, ld_"m.- Ray. M•ehado Girão, i d•m.- Franei~o Ild~(onso 
mundn Ju~C r:o,•ak:~nLe, jJem .-A :1 t o n i o Mnch::do Girão. - I o~~ GalC. ino Souza.- Ra 
Jdftts RaiJdll) Vieira J mu or 1 itl~m , - Edu~r~Jo ~lhae l Antonio Raiz MEJ chndo . - Victor JO$é de 
lft orillnc Gir~o , iJecn - Ma!iOi' l Hotwrato lls t' J':l .- Jo~ó f .• onndr o de Aguiar. - José 
l!lfv:d6tmlo. - Franc:!Ct l Sahiau do Fl'"r- lt.,s.. - No~n"ir:~ <.18 Co;;;:t;J.- ; oão de. BDI'I"'S Dragt:::. 
Jos~ Gfll'm:•ooM:t l'tins. rd•'lll.- ·r.~ bel llrtJ I gcrtt l - ll"ano~l ~·)gaeira de DriLO.- Francisco 
J.,uiz Finnin(l Ah.-!~5 3r.nto. - A1 1Lonio Lopes Oi .nizio de 1\:h.Uos FonLcs-. - José Antonio 
do Silvo.- ~lanoe l AollCnio Forrd rn Nohre 11alJe l!u Vlch·a - Manoel Pereira Costello 
F ilho .-ld•no.-1 l'ereir:o l'r eau..o.- l' r•n· B•':lnco . - JO<é Mauoel Bezerr a .- Manoel 
oiSf.n .M.,nte.;ro ; }:da, i d•~m .- ttltmcel Oi()nl z:ro Fern:an-lo Cr4 Valcant" .-1osé Joaquim d a 
de. LimttJ idcm .-A nlOJllCt Pen q·a flc AhnddA. Sílv n.- A O(Cin j o. Izidio }lngueiru Leltiio. 
- FtS!:il l n& c"mnr11 M;oooel Albino Barbn~•-- Olympio Acar io ili!t•rra . - .Balbioo de Aq p.ino 
Pehx Rorlri~nes Ma,·• r-•ndnha,- Ltliz Mon- llobello.- Anlonio Ja:;por de Oliveira F al'l!
teiro ~hli::t. hl(•m .- Reiu :o ldo M<H:t Alorlon, nha, P.;!'Õt:riv!w -d ... poz.- GU-:)tter Nogueira da 
id~m .-Antonio Gume• <le f roit!os, ído·m -, Cosra .- Mnooel Carlos ele Oliveira. - .ll• noel 
Fr3ucisco Snhiuo \' ieirn1 h1ern.- .-\Jexandrino P rHl·oplú de ~tclfo.- Ioiio Darnusceno GJrão, 
José G.n·~foa:::.l e . idcrn.- Jn :;~é ()c Barros Lopei:i e l ~ito 1· .-Ca~t\l no l~"reft'e Cbaves. 

~: ~cã~:d'i~~~; - ~~~~~~·,~ 1~:~~~~!·'(S~r~(;:t ~.~~~~ ., 111m. ~ ~m . . Sr. OJI) selh~iro llinis.lro e 
idem -J()·\.'! G•Jlllt'S de Pn~il:~.t', j.Jcm .- ;on- , :osecr,· t~no de E~t.."ldo dos Ne::~ros da Agr1eu1~ 
9.uim A)VM lia in . j 41em. _ Fran:• i-:c,, Xnvier dns I tu r:~, • ~ommcn.::r o e obr as Publleas. 
(, h:lgõl~. iti P.m.- JutJql•im Jo:-;C (1:~. Si!vll, idem. o, t~b.; i xo-nssignados~ res!dentss no munici-

ltnnool Pr:mc:i~ de Berro~. - l u:.<: é JcHhlUim ! di o de .Jal:"o;:.r it•e--m.iri fn, dn província do Cettr á., 
d:l Cosl:-r H~rrn!O, i• l(•it .. r·.-:- Jo:•qnim lloi1; <1 :1 I pc: iutuíLo de il lcan~urern dos po:>rl .• ~rcs publi ... 
Sih·:~~ f d~:tn.- J~t"J )i~• tlH_::~ · U~1 flrigu .·s ~e · i;;)~ •l_o p;úz u.sn fnvur a QU :~ se:. julgam com 
OlJve,ra, di'l:·~n·•n u.~ J•nhet:l, 1d••nt .-· Juau 1 por ... lu, em v1sta rtas r.ieumsbncaas tupogra· 
Pc.r~ir~ F.1_cn ofl lt .- J""''uiru Arnbrosi~ tio l ~· l , ieas e p~riudh:as. ~~.:mt per~oLé V, Ex. 
l:'"''l'el la:'õ .- .W<Jf!Uim H!?.e1'!'11 T··t rt>;-;, 1dem. ~ nedir n _ap:Ho do governo p.1ra a.creaçf•O do 
- ~~!~nMI Jo., q.uim .de Stnu::t, id \!u~ .- M:·•llf•~! prujecro que ~oi. :'prrs~o tadc uo J)4rl~mento, 
~a_S1I~~ :l!mm•, id~m.-:- J"~ 'IU! !II !lo!;;-·iro ron~<-d•·ndu pnvologlo patn l!mnferro· via qu~ 
~mm2rn~s: . 1dern.- .\x~.r.v u1o tuHOJdo fto_ ' ·li· . p:arllndo ~o :Arae!)tyJ ~t<l ,u ~~6, ou Crato, 
Yc!ru.. tdsm.- Franc•sco Gomes l!aptutr... 1 de·$tn prO"VI!!t"!~ . · 
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Nio deru8nda I'Sion;o mostror • nrgencia .,. A tl!'trad• morgeando a serr a á leste, e o rio 

palp~tante de. se·melfla~Le ·melhorumcnto, e t• a nc..:.:te, ;,tr:n·c;:;sar:l sempre por terrenos qa.así 
f~mltdade dn cons.cu.s:~o de!le . 1 plnnns. dwgando com presten ao ponto do 

.Debbixo do lJOllto de v l ~tn e:tpitn t que é a :::eu dt•$ lin·' · 
pro~peridade do comm .. rclo.e da I:'IVOHr:"l. 1ona I F~tra!)n ;1lguma ne~ta provfn cfa, s~rá levan
algnma no província se torno mais le~ltion n - ; 1<1 ·1• com menos empaLe de c-'pltaes_ ll8$mo 
mente credor.:. dn a1\ençiio tio gov!=rno geraL 1 3~..:im . P?recc \l i:'IOONrto dizer-se que esta pa-

Os &.erre_nns cumprelif~ndidos pel1) V :'I te de 1 raf1~:~ o. mr.remenlo. d:1 linha que se pretende 
rio Jaguanbe e t>orseus affiuenlH<, s~o ~. nn•a seguir do B•tur·l té, Gu o< ta â &q~>ella _ Nào ba 
nberdade que ssseguram mantt~r o lrufe:;o da j' to I . AmLJ•S ~tào destfnadus n ruer eom que 
eslrada. _fi pr .. w !ncür F-e Jeva.n Le impavida diante do 

Não 5Ó os alveo." do rio, comn àos ribeiros e I io.~mign meteorologlco que n vi:;íta. 
riachos são f•>rma dos de tondvs • se p1 e.<tarem 

1

. . Aomalm•DI'\ !JOrem, a de mnis neeessldade 
a cultura d~ algodão, ctma e fumo, como a é a .to Ar.•caty, porque a zona por onde ba de 
serre· q ue corre desde o co111ar ca .de S . Ber- · pas<" r • d" U•!Ul'i tc, está despovood•, depois 
n ordo até além do Jcó, é de uma e~ temão e , da ;eco", o não tent •~entes bu t,ntes para 
prestàbiJ ídade agril:.ula f]UP. :.ssegu.ra um:1 ' l .. vt~r o tnb::~ lh o á alturtt lte ocouper umo t•{a 
prodigiosa ubundaocia de todffi O$ pn :due:m I re n e,. O dln t r:\tio se dá do Au caty ao Jc6, 
agrieolas. Sendo c•rto que jâ ·~ot a, sem oud• o I'''P" I"çõo pouco em'~rou. 
meios. faccls de tran,;portes, om~re~ ~tS ! tl'!e , P~!ns Ct!n , idon•çõtlS expendidas verá o p:over
o.uontidaue llO eonsumo di1 prvça do A rtJ('Jt t-L · no a.• vaatagens tjUH resultam C.a medid!i re·· 
Ra.r:ão poderos:. pnr3 !e cre•· com fun cttlltlento cJ c•ma~ '' · 
q u o efles DU)l'IDt>DtDrio es~nto.!'<Jm t>n tli. IJil:m- Os ~tb;-t i:Xo-as~igoRdos , poie. esperam -que V . 
do ro~os dolado com i.$1e m"ihoromentu llm Ex . tom~ rã, sób sus ve~liosa protec'\~' a ca.u~\ 
de..~ejado. d". que se trata, p.·u·a qne se torne uma reali-

As madeir .-.s de construcc~o tornnr-se-~o um da fl,~ pr3tk:. ~ qut) canstitnirA u r.1 dos mflio res 
ramo do reeon hecid<~s von t8~ens~ bom C(J n~n mt! lhoramentos mat(~ riae~ dú p:111. 
o c• loaroo qne nbnnda em tudo • zonn :tl" ou! Vtl la de J >JgUo~ibe- ru i rim, :tO de Julho de 
a n orte, ma1s ou menos na mperfid e do sólo _ l i88!!~ ·. 

Debaixo do PQI;l!O de vista QUe 'e ro·C••re â . 
grand!! cahtmidade que nos \'lsita de quando A .. "SJgnaram·~ : 
em_ quando, é man!resto que neuh.um outro O ' ' i_s!arin, -~ntonio .. Fern~ odes dt. Silvs:-
mew -se vcesLa m.-115 como g--arantu1 effit*ll7. 1 P r:~nc1~00 Justmo d:J S1lva.-- Antomo Rouhno 
eontra os deSúl11 dore:; eJfc• i to~ des~~ C<tU~a <ls - M<,ur5o. - Ro~~nrlu D. ·ngenf'A ('inhoiro.-José 
sombrosa que jtí m~ti s poderá ser· remo,~ , d ~ . Al ve:-~ Mvia.--Gr~gorio TlwomtJturgo d;~ SUva 

Náo só a popnl• ç:io, oon1o o. eorres pu~Ji- P•rCi t a -llaymocdo Víeiro d• Cnnbo-- Fran-
cos se achar-lo qu11>si a stti \"'O do mal. : eiscn Gnme..;. dos ::;r.nlo5 Frant o, ~o t:th:•Uiiio. 

Ao passo q ue sem elln, teroo • provincia e o - l\lnnoel Alcxandce do Lima_- Vir~llio 
palz que pr•senciur , em ~reve talvez_ •~ pun- UchOn.-An tunio do Valle So~rinho, lavrador. 
gentes e ·•m• rgos s cenos. d< ! 877 ' lRi 9. - !\der31oto Alexond rJ11o d>' Azui•r e Mello, pro-

Si é verdudij que .a receita pablicu tem l]Ue fefl.:'l•• r.- \'ig;l)'io Alex.:•ndre Correitt de Araujo 
carregar colll es~a de$p<'!6 IJteacHll"m r·nt<•, lld lo.-:&lanocl Nugne ira rlt Qu.eiroz Gr:•uja . 
não e rueuos verd<~de que serâ um me io de -A otonio da Silv<~ Saltlnha . - Froneísco 
economia p.1ra o futuro- . . I:Orlns da ~il~• Sol•l•nha.-C..•Iruiro :llogueira 

A estrada de que se trata tem R v•nlr•trem do Queiroz Granlt - · Aunni•s No~uelra de 
de servir a e.'la provi nela, e a. do> Rio Gra nde Qn<•lt•oz ~ra11ja. -Jn'é Nogueira Granja.
do Norte e P3ra1Jyba, tJUt: são ·jgunlmen le vi c· Mc.n w rl ~ogue i r~ d.~ Q;;eir oz Grao ja J uuiot.--:
timcjd~s peln iecc.a . Outro t3nto n.~o p.-.d~r8 Ozorln dn ~ilva S;•Jdauha .- Jert'mias Nogueira 
servir a linha q ue se nestio• de lloi Urt lé • m du Queirot Granjn. - Samoel No~ue.ira d• 
diante, pelas longas dtslanl'ias em qoe liearó Q<U'i ruz Granja --'-.\prigio Car loallotão_-José 
doz ponlOs ;ocímo i n~icndos . D.!ogcnes Paz llo ão-- Aleundlrno Ca.Jos 

Em ret9çio 8• fllcilida(les d• eonstru~~~o da Ayr"s de Xn<.-inll·nto .-C~ristallno Culos Pei· 
obra, n einbu.mn ou tra zOna se pre:;tu com rnois JlOI.o. - Domingos do Silva SnJde.nha t.iranja. 
vantage•u á em preza. -D~•mio;.o c.s Co-• rl o~ ~~l• l-rie i o $;•Jdo. uhn.-Fran

Quelll .COUh G~.:e ~s cireum~tan ci:ts topog:r a- r. i :~o t\ugueirn 9oeiro-E Gro, nja . - Joaq~ím 
pblca& do rolo, Dli'· dirá o COotlrorio - I'"IXnlo de Alm•·tll:O.- Bem.ennlo da Stlva 

Basta lembrar que é n unico na província S"lolooha. - Proncisoo Ab,Joral de Queiroz 
que tem uma est rada de roda~em, que pn r I ür:~rt)'.- Roymundo Pat rício Soldanha_
ser de .demorado e 1;enoso Ira. n>~tO, g~r ;o utin llo:um~os S:oid"n~n Gronja_- ·orteulo Rufino 
alguma oJfcrece ·an commercin, vi~ lv eomo Pin lo DarHiei. il. - Jot~o Bento de Olit·eii'a 
os capit.ae.s eropntados. deixam de ser re1•u1a · Rulim .- Antonio Silves\re Gorne5, ar lista.
dos tJroiriplaau~nte, e as fexes o ~ão urdo, M~~no~l Gt-r.:.ldo de Sr•u1..a . - Rhymu ndo F can• 
quando as ~OhM tem >tlpareetdo. , ei:;o·o ~e Penarurt.-Aiexan~re Ma>:no da Silva, 

.Não ha n eces!ldode 1e uma [KJnte que pos5a I- Jul io Ucltõ:t.- Pacillt·o Alve~ de 'J.ima. 
demora. r a ubr11 , ou c u:;:;1nr grande!; Vllli~re~.- j Anth·é ·VutuJ da Sil\'a, c r~'ador .-Jolio Bnptlsta. . 
t~ndo 8penll!i um tr :tb:dho a~st:l uaLUrtoza no · AIVt'i d i! Lim;,~ id ~m . - F rnnchco Firminod~ 
r•.aeho ,~o Figúel redo que se Janra no r io em 1

1 

L• ma, agrieo l ~>r.- P rauei:;eo. ~l•s do Ama
dJslane ta d e m•is de 23 leg ua;. da <lido de do r .. t, ercodor ."-bídro de UhvOtra Lima, idem _ 
Araca~y . - Joi<i Benvellnto Toixe~, idem.- Fr-41;1• 
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cisco Antonio de Fiscneiredo, idem.-'- Manool l r.aslro, idem.- I n< é N(lgueira de Souza, crei· 
Carlos de Me1 Io.- ~fsoo81 Alves Fei tu~a. ~t !.(ri- . dor.- F ranci!'tO dP.. Pauln !h ia, idem.-Ca
r.ultor. -· J-o~o Al\•es. Ma h.~,, crendtu·.- F r~ ~.~n- ~~~ seu1~_ro Atvcs, da $ih·~· idem.- Ms oel F.Uic!o 
cb;co Torres Angelino , ldt'lll.- Z~· rc.rwo · da ~Livn, arlt t'l.o. - S1mão álvas Mata, 8gri
Gomes C·a~Jho. idem ·- MLtat'l José Ftwrei1'<11 PUIIIJt.-. José Pa,rie~o da Sílva, -idem.
ldem.-1\lrardo losé Covaleante, idelfl.- Jo:111uim Antonio de Oliv~ira, arlista .
Luiz ,.\:lves Moírell t!!:, ~·~r l euitor .-G-e .. vush, MHnuel Gt;>me:; Cn,.. lbo, a~ricultcn• .-J~é Do
de Uli ~tei•·~ Lim11.- Mun<1el Vk.ent ... dn Cunha, m:ngu~t~ Porreir8. nHgoda!lle.- FllUl-'lO Au
ereador.-Jo:.qoim A.nlonio de Mello.- Lou- gustõ Ri btdro e Sll va, agdcultor. - Maooer·de 
ren•:n Justinínno ele soro a, creador . - J,,,é C;un,:;os Yereira, crt"adur .-Frltoei~o Antonio 
Manoel C.lo~ncio, ide111. - José Nogueira de d• (;o,t•, ltl~on.-llbnn«l Jooquoro Bra.~a, 
Quoiroz G.-nJa . - An~·nio Nogueira Gr.•n;a. i!1ern.-Lncio llodrr~ues da Srlva.-Joa~uom 
-FranciSco (;ar los S..m .-J,,oquim F<>rr•·rr" ü11mes d• Costro, :ortrsta .-.\ud ré Vieira d Ale
de Góes- M•or,el Ft·ro·eira d• G·,.,_-Joa- gria, lovra~or.-Manoel F•rreira de Oliveira, 
qi1íln Frariklim Freir~.- Antonio Fc.:-u tl iH.h.l~ ã;uieultnr.-.\tuno~l Nogueír.o 1liníz, e.riador. 
da Silva.- .Anl110fo .Ivo de ·Azev"do M11u .. s, -Jo:o:é A9'~1ino da Sdv;~, !ls.;tico.ttor.-Manoel 
elei tor.- André Avelioo de Bal'ros. cr·e~dnl". •udri:.~:ues de {'A~stro· Sil'ta, idem .-Manoel, 

· "":' ~min~ro.> Vie ira de Mello, •leilur.- Ve- Frn~•·iseo de Arnujo, ideD.l.-José Rodrrgl!es 
n sscmo V11'ir:. de Ht llo, e reudHr .- Joa·tu un •la ;jll v;~, cd:.dor.-lo~é Ltont'l Paes ~otao1 
Vie1'3 de Mello, idem.- J, •é .Muniz de Mello, t· ju iz de paz .- Fr•nlli:::eo Rulino Pinbeíro, 
idom.-Mt.noel daSilv:. Bot.,,l, el.·itor . - An· elerLOr.· · · 
tonio_ Barbos., de llaoetes, i1lenr.- )boo•l P<>ço ·do Camara munic!J!al do vi lia [do 
Odorrro s~~~erra o Mrnez: S., r.reador .- JoS(~ Pr-11110, em ~~es!w e:ttraordtnari::t de ~lj de 
Lopes Mun1r., ulem.-~l•ooel Fei'IIBild ~s. r.ren- Julho de 188! · 
dor.- Ignacio Jo:~qulm lloJI'igues Pinheiro, · 
id<·m. - Ciawenle de t\ssb e 8ilva, 11e~vcl· 111m. e Exm . Sr.-O projecto q.ue o Exm. 
ante.- l oflquím AutorJio tlo ND~c1me r rtn. Sr. Or. Ah .. !lr'O <:?m inha l'avafes da S ilva, 
creador--FJorenr.ió F~rrêirn Dam:.scBno.idHm. dPlJUtndo ~tr :. l p ~ Jo 80 di:-;tricto dt~ sta pro
- .\1 iguel Ft!r.o and r·~ nm~ l.os .--- Te":.Ji;,no th i II Cilt, IIC<tbaí1e apresentar 3 <lliemblés geral 
Silveir(f Liin :1 . - André F~rosndP_'\ D~~t!ôlo-~ .- tegisl.,,i ~:~ . sotJre a eonslrocçio de uma cs· 
Be-lis"r io Feroaod~· da Silv;r.- Jouquim tn.tlD dç rerri• na rt·ferida proviocia a partir 
P•,..ira Cur;rdo .- Ando·é ll"drigne,; Cam <l a cidade do Arucaly, e de 11\o m~nifesla 
peHo. - Franci~:o Pini:J r.iro Pui :s: olo Mnhl. impOl'L.."H)Cb, QUI:! im~ o fJJftX.iUlO empenho 
-João Bop!istn da Silva.- Fr:mci;co PelxollJ d" lo<los em corre>1•onder pelo bom exi1n 
de Souza.- 1\lao!J~i Jo ~~~luim GuuçulV C.l~1 ~-> l tt i- rio s~~n 1.•ai.z:. 
tor.- José Joaquim de Aqui:no. - AI.J LOnio A c:Hillll'zl m\lnici.p:al desta villn, Vêm res
Louren,oGonçalves .-lJanoel L•ilodn Silvo. poitosamente impi<J rar o patrocínio de V. Ex. 
- João Oa1•IH'' de A!Juino.- Amnn cio ~ ·'- l"'h' elfocLi.vu exocução dcs,;e mel~oramenlo 
' ricio ·da Si h' a· Saldanha. - R:)ymundo Pt•t ri•::-io lãtJ (nd i.,peus~ve l .uc:.-. 01 provincf:l. 
dll snva Sald,nha .-Janoa rici (Sa jJli~t:-. AI;Jci ~L Cnushlernndo <lUe d~~ue de pende não só a 
- Polvcarpo d:t: Costa 1\odrigu~:-:. cfeitor .- ritpl eza, ,·o mo o b~m ê$Lar de ~wos habitantes. 
José f.ue!o Alvell Mai•. idem.- Manot:l l.au- pro:virrmdo nos Lémpos eolaruilosos da secca 
rindo Alves Mata, i dom. -Juf10 Ev,urgctitõt:. 1p1c por lllai~ de uma vez os lem fl::.g•llado, 
da SíiYa_. idem.- João Chr!sO=> lomo d~ .::)ouzn, e:;ta c·.•m :~ ra cum1•re um s.:Jgr·ado dever de 
idem.-·i\lllnoel Tbt.mtlz d:• (',.ost~ Camrh ~l lo, :t!)t-e~ent.ar as Yit ntngeus de seu.u~Jbanae bene
idem .~ Encas Alves Mata, idt>m.- Veri~i1 11 , lki·• pen1nte V. Ex.. 
Vieira da Alegr io, idow .- Fructuo<O NIJ. O"uorre •1ue o cullurn póde er.eesslvamenle 
guel l'il da PM:, fdem·.- TIJI)rnt•z d~ Aqni uo •l •·sen -.·o l v er-:-1e. por qus os LArrenos ~~ djaceotes 
Pereira, idem. - José Dt!larmlno de-. s~.~utn . s;io per l'ei l311WDle apropri<idO~; é deste termo, 
idem.- Ao·tonlo Arlhor, idelll.- Franur<eo que se ex t.orta <:um rnui dil!iculdade roilb• iros 
Pon lino de So01.a llebôa, id•m.- Ju•é Vie - de sou:e:~s de lã annoalmeute, nãu obstante 
tori:aoo de Araujo, itte1o • ...:.... hlanoel D-ptida :. e~q.ort.arão :II)S(}rYt~t" qu:.si a totaliG~de do 
da CWlba. idt~m.- T.hom:1.t de Aquioo l'e · ~t'U vulor ; tendu uma ~Lntda df;) Ct:rro, ·os 
reira, .idem.-Cas~isnó Jn~é de C.orvc• I ho, idtm. tn·, ~p rieta dos s_, íns,,irarn no ~timulo do lu.cro 
-Pedro Jonq'uim F.erreirv Oiniz.- t :~· :-<me tl d <~ ~uLI çr Hsc;en:.e prosperidade~ ree••bind{l os 
Al ,..e~ dos SanlüS ~~~H8, negoti{lntt~ .- Monel nre!"mos prod111JWS lHil f1tvor tumbAm da dita 
Serfim Gomt>B Cociho, CHSadur.-Iosé ::h:r~~ · t·strmiil. , 
fim Goro~ C'.oe lho, id•>m.- \"ieenle Ai.,·e:t do Peh) caJcul.> rõrawdo. dt"vendo 11 eslrada 
Arna.ra1, ~ gt"icu l t<> r .-José Rodri :.:u•·!" d o~!:loih' '' · ~- h ··:.,r tJ r nL..:= ~· cídede do lcó. t~ufare nlli lucros 
r.re."'dór.- ~·ranei~co Tvrrm; Anf!d inu idem: ~mH<,jMo~. JtOr ser o poutu pr!ncip., i do 
José P!'ancisco da S1IV<t Aztn-·ed.,, ('le m .- r.enLro pds affi uenc i,. dos uegoeiO.o\ da~ pro
R8yn~oudo Tbeophih.J N :·z<Jte1b, ~rLi o:h•.- VIRl'l a.s leo li ll"upl~s, C{lm o bem a P.trabvb~ . 
Fnm;·isco Rodrigues d:. Sil\"a, •~ ,..,.:ndeuat=.- Lbv Gra nd~ do Sor1.0 e P1au:. y . · 
Falmi:ou Rodri.gut .. ~ da Sil \'i:l, crCo11dOI' '-JoOO Jhw J"l10'to ~t o A rnca•y, d~\~ v i r pela União 
Rodrif ut>s dfl C'.ttstro, :J~ricul tnr.- F~rHuno enco .. t •d j ti J•l~n l(';ie 11:. Crjtlnga grande. Cb~r· 
Carneiro de Mello crf)~Hiilr . - Amer1co di! utcd~ em grro da TJmbuúb~, de.~•~i ando assim 
Sour.a . Brazii, lll\'rador .- lf:ln il(~! Fl'.'JI)Cêli!I O I a_ .. s lei'I'tlllu.~ p:m til nus~,:_.; tia r~ beira dur:.nte n 
da Silva, creM1or. - Joaqu im Uorlrl)! ues de mvt: r llo, e ~~ e grt• nd ~~s pon te . .; uo 't·Uo Ja" ntt
Oiivein, agricultor.- Luiz Rvdrig~~s de nbe, ale m da eeooornía ~•s des1•e.as qne de-
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y ia'I'esti1tar por outra linho ; -vi~to ··como·•o · -"·t nul'indo Al1·~s da Sih•••, ideiu·.~Manoel 
terreno wdícado é o mais effi r az ~u~ '~ _en- Thonphilo Di.IS d" Cunha,-·idem .- Antonio 
conlra. flr·,,iHno de Hollanda, idem .- -Fi;·mtno"No-

A camara munici pal desta vi li a, Exm Sr. , ~u•dra · <lo · Meoezes.- Gi·briel Ferrei ''" Da~ta 
felicita a pessôa de Y. E x .como nm ministro ccuo.-l' i·n~Joi,.,o Ma:·Jins Freire llanrt•i•n 
Yittuoso7 integroJ sabio e inteJHgen te. Silt' n, r.rnpreg ndo pnLJko_·- Eurrllzio Ahr~s 

Deus g-uardo a Y. Ex. por m u l!os t~ nno~ . - da Paz. - •.lpirlio José de Queirnz .--'Manoel 
lllm. e Exm, Sr. m inistro dn a~ricultura.- Jonr1tlim Fc"rre. ir·a Limn.-,- Severino de Albu
Severo de Albuqerque Hollanda Caval ~:anto.. !(U A l~l il" Ho ll o-mlaCovalcante.-Jméllaymundo 
- João DiM do Cun fla .-,-Francis..~ Pauliuo da ~orreira Ale.nfomdo.-' Paulo llonçah-es d~ 
Cunba .-,-Jesuíno de Souzn Bragn fl a:-r~.- \'i - S<lll'"'• CJ• pi t:in.-Candido Ac.tr.io Fornarid~r. 
eente JoBé da Silva. Da~to~. profe~~or.- Orismidas Bó~c-io ('.ampo8, 

111m . o Exrn. S•·. Ministro d' Agr iculturn. - ce~OCiAn te .- PIOOilOl~nci.1rio k<Jrthnli oô ~m
Os nb<lixo asSignndos, residen te" · ne~le termo, pos, a.~ricuH.or .-J,_•3é lhwianno d:. ~ih·a. ur
scientes de am prQjecto quo o di!llnclo e ListA ......;.. C;.~simiro ~artin" F't-e·i re . - Jr~C Freire 
iJiu~l.re deputudo Dr. Alvaro C .. aminha Toware~ de Andr01do, nog:oeiantl~ .- :H.auoel Freire tle 
da SUv-a, aprcsontou.verante a il~semiJJ,;~ geral Andn•de, llP.J! Il!'iunte .- Cnncio :\Iartins tlo 
legislativa, sobre a- cuosu·u,·ç.i o de 0.10~ CS · Me llo. agriculto r . - Fr:nkisr;r, Sevori~o do 
arada de ferro nesta pro\' incia a pnrttr dtr Sou t a, elrf1•regn:lc publico.- Frauei.seo An
eidade do Aracaty, ~pre,;ão-se implor~odo o . tooio do Carva l h~. ogrícohor.-- Jo.ó Fran·-

~~\~~~~~e ~{,.,~- r~s~Jt!71"~ P~~~~~ld':d~~~ ~:~~;~:·~:.1:~~~:~:= ~~~~~t'to '~:~~~~: 
súa pro\"incia. F r>Jnco, negodru• l~.- ltt:nloel SilYC8~re da 

Á secca q ue por diversas vezes tem caw;ado Silva, nes-odonte.- Jo>ASimão Alve• d• r.,r
ímmensos dawnos e prejuítos, niio Iev3rri jó valho, idcm .- n • míiio da silva Motto, ngri
IlUÍ! os habitantes á uma émigraçiio t~o aba- cu!tor. - Josu naymul:'do da Silva, idem.
tidil para mltras pr.ovincia; remotas, e. o ramo João Alv•s de Carvalho, negO<Jionte.- Luiz 
de ·nego~io mais iropo~taote. a agt'lculturo, Cnvalcnnti de Albuquerqnt\ idem. - Fr~D ~ 
não fk,,rii redu.•ído no es tado de abatimento cisr.o Antonio do< Santos.- Jo'é l\"ogu•it'tl ~" 
em que ultimamente se acba . Cosw . - Gl'lbrid F~rreira ~I3 Ia , Ji.?:ricullor.-

Os abai:x.o assignados, Exm. Sr. , eert.os do Coou to Reges Baod eir:~, idem.- F1·:~ncisco Jof.é 
cmpenllo com que o governo Pl'Oeura aou.11r de Queiroz ~í l•n. idem.- Antonio Lopes 
ás necessidades do palz, vem respeitoso mente Barrns. idem.-Joro Leite da Eii V11, ldem. 
perante V. Ex. flpre~t-nLor po r SUl\ .vt1J o t.ra- Antonio Ft'l ix da Silv:~, neg-cn:ia,Jtc. - Pedro· 
çndo da .estraàa, que tra rú umo differ,nçtt eco- J•~:<é de ~· ~ uia, pr-olt:tlel;lf'ÍD. -· .lo~o .~smael 
nomlca de m~fs dtJ metsde dtl de~pC?. II: ti ro - Dios.- Mnnoel AnLo~il) de OliV~ iríl , i1J{ri · 
zer-se, porque, além do terreno opropr i.,d~ , cu ltor.- Liudolpho Cá rios de No' otlha. - Jos(: 
desY18 as varzeos que e<tao sujeitas és inun- Peneira de Carva:ho, ogricnlto,·.-José 
dações ; e bem assim d e grnn~cs pontes no Joaquim de · Sa"'P'•io, i. lo:m .- Cvriaco Freir e 
Rio Jngo~ribe. ·de r\ndro cle, idem.- JQ;lqUPr.l X1\V i-e 1' MaioJ 

Pal'tindo n estrRda do AracDty p:1r.t a Uni i!o I eapi Hin .- Vicente Dorge~ Ginja.- F nmciseo 
nos JimiL.;s da cat inga grande, per to do T{lbO· de Olh•eirn C:tvl'lfcnntr, · e ri CI~ O r .-Jtião Pmtn 
lero d'arê;. em nun o Otl giro dn razend:t tin Sih'eira.- ~.ugu~lo Ay r d.'l do Na.s~i 0113rJ 1o . 
Charnéea, jardim ou vrrrzea. 1le Joannn erwo;- .- r~viL~o Oami~o ld<lr Li m PurtJ, criralor.
tadn.ao Alto Sonlo, onde a trnves>a o peqneuo An~:uslo Freire Jlnnd•iro. cri ilrl or~- &furcoliuo 
Rio Figlieredo, ~egue em linhn 110s Si l io~ d6 Olivoir a Fur!~du. artis til. 
Timbnúb3; Carapuço, Carnaú bnl, ~ Jé no k ó, P•ço da C:tmara Municipal da viila do Riocbo 
centro do> negocio• do; Jimiles desll> pro- do :iaogo.e em ~õ do Julho de !.~82 . 
vineia, da Parahyb:a~ Rio Granda do Nor te e 
Piou h v. 111m. e Exm. Sr.- A C•m•ra Municipal 

Este trn~:~.do não paRSa neste municjpío por dc.;. l., v ill;• , · \'em, ('omo repr~entantc Uel c 
nio ~r ~:O ~lHVel, mas o sitio 1'imbhúb:\ que ~iocero dos iniCtt>SScs de seu~ OJ0 !1icipes r e
li.,~- enlre e>ta villa e a de Jagnarihe-ml.r11n, cl• m:•r o :•)JOio do V. Ex. fm rovor do pro
dis ta de lltD3 para ll Of-t':t$ tres legUl'li. j_t-CIO ts)J re,.·e!IL"tdO tia (',.'\llHlra LC!npor~l'iil ptdo 

Oeos·g.uarde a v . Ex.. por- muil.o~ llODO~ .- Sr. dHpUl:td<l Ur. A I VH O r:.,minhi: Tavare." dà 
Villo d·o Pereim, ~:J de J u lho d" f ll8!. - An- Silva, rel•Livn:nenle o ··•tr: .. t• de /erro do Ara
tonío Martins Porto, tenen te coronei.- Ouvi- c., ty ao kóue; lo l>r<wincia. · 
dio l"a ís Uot!o, tene nte.- l'l"t~jaun Jose F ...... I : A mt:di1la rto ~frcjt>cLo, fi;xm Sr . • ó omn 
r eirn! capitfto.- ~l~nl~l. Frei r~~ fJ8ndeirs . idem . 11as ~n~ rnr1 is !Je ueli ci.w~ !tÓde 1.ruzc r ta ·csk"t 
-1\fH~at)l Epa m m o ndu PmJe n tf:\1 C<l aw~, prOt' IIICJa, vn r t[ IJe: StJlldO d fa Pfi"IOdic~mcnte 
·agt.icu.ltôr. - .. lo~é Po rlirio ~,i0-20. Li lll8. J; rO· 'r ". Cí~!'!::ld~l ~Je ~~C··_ai', flUe :l tieV<•Fltl ln, tem romo 
pri.et3rfo.- A-l~r.ocl F c·;,neisco :: itJe!ro Junio.r , r:on ... eqoenuia ueee!õnnda \c e;· ~ U11 popula~ão 
t.'lhclliâo publif'o.-José P" ulino do.~i SotHtl , di..:lue:u:Ja e ~1 LÍn1d<J ~~> Jittoral, para es~apBr n 
eoll~rtor.- Aoto11ic Jose Calls to, e~erivio .- Juorte inevit>Jvcl. 
Domingc.s Freire l"landeira, " grlcullor .-Ma- 1 l>to dó .em regul todo gntndes dispendios 
noel de_ HollouJn G"m~~llo, Idem.- Miguel 1 para0' cofres publico:, porquanto o' lugares, 
J"ose Peaxot'? .do Reg·n, Hl(•m .- Joã e; .Marnn!i q uo ~e tornam centn~ de fl~;-:i oa~ enlQ:lo dos 
de M.e!lo, td~m.- Poss!donfo d~ Balbmdt~ . p o-..·o ~, torn~u •.. ~ e rúnJ8 d11 copedimia:::, quo se 
llessa, Jdem.- Ra-y rnundo Fintn T.fm.:t, h1em . 1 iJe~envo!vem ('.\l if:mdo dezenas e dezen~~ do 
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mílha.re• de .vldos, que escapprln<il sem du
vida •eni o se teem apartado de :seus dom i· 
cili~s. 
. Hoja visla o tremendo cataclismo, que par 

espnço de Ires aono•. asS<lion-a. dando, em r<>
sultado a perd~ de um terço do população da 
provincia, sem. que íl mr.o prolectoriJ elo go
verno 1enba contõegujdo evit.1r os desttstres 
que anniqnila.-•m vidas o fortunas consl· 
deravels . · 

E agora que o normalidade dos tem{los co
meça a lev~r a regularidade al\s differeç.tea 
ramos da vida publica; cumpre não perder 
oeo~sião par~ que fiquemos solvo dos pcrni·. 
ciosos effeitos des.e phenomeno, que nos vira 
e m bre"l'c btlter a por ia . 
. O meio mais seguro para i~to P. dolar esta 

zona, que é a de maior população do Céar:i, 
depois da seeca, com o melhoramento apon . 
lado no projecto. · · 

Debnixo deste ponto de Tista , muito teria 
es ta Camaru a d izer, porém jul gn -sc dispen
sada, não só ·por ser nssumpto assos debatido, 
oomo pola. luzes de que é o governo dotado 

. pua a . 3 ila missão qne tórnou sobre seus 
hombros em favor dos inlere!ses do paiz. 

Con•prc ogora entr<t r em outr:\ serie de 
considerncões o.nnlytie11 s rel~tiv~mente as van· 
tugeiis capitaes da conoossào do privilegio . 

di~dr;tz;;~1 v;~}:~!~~~Jgr~~~~~ndo~ PS~~~~:J; 
capacidade ogricolo. 

Além das lerteis mnrgens do r io Iognaribe 
e. d,os ribeiro~ que :.muem n e;t.e, t.em·a leste 
• serra que com~.ando per!4 do v illa da 
União com denominsç3o de serra d'Ant9, es
tende-s~. com outros differenles nomes attl 
além <la cidade do Jcú na oxtensão de m·ais 
do quarenta Jegues de sul a norte. 

Já agora esta zono é cultivada em grande 
eseala, • produz grande quanlidode de al
godõo, fumo, milbo, feijlio, orroz, o toda o 
sorte de prodactos agricolos. 

A eanno. !lo bem e cultivada em peqnona 
escala, mns porque íalta aos proàuclores 8 
via de transporte que lhes assegure facilidade 
para (I consumo. . 

As modeí:ras de constrncção avnl~•m n as 
sP.rrns e nu mauas, de modo qne i!-8 torno 
uma f aDie de riqueza . 

O calcareo obunda em todo o curso da 
serra, wais ·ou menos: na super:J:cie diJ solo. 

Está cloro q ue u ma via de locomoção sen
tada nP.stn zona, trará como consequencia 
neccssari:1 n de!lenvo!vimento rapido de todos 
estes ramos, que hão de consti tuir uma fonte 
segura de receita pa· a os cofres pnblieos, e 
costeio da ern preza. 

Agora, quanto a facilidade da e~ecução da. 
obra .. e deilaixo de todoi os pontos, r~cilima , 
po~que o terrono por onde tem d• percorrer 
a l 1nhn é, ~n pro,cincia, o gn~ se ncha em 
m•lhores c<>odi,ões lopograpbirns, pe.lo pouco 
aecldcnlllmeoto do solo pelo valle do rio. · 

Além diSIO não têm um só monlu a desvio r , 
ou cortar ; .nem um grande a:erro a razer ; 
nem um tio a atravessar, a excepção do Fi · 
g ueiredo que é de pouca c insignificante lar
gura. 

V. !Y.- 2 

E assim torna·se defacil, prompl ~ e ba-
rata execução. · .. 

No :percu•o da linha, não ha um ponto 
oode esta não tenha · utilidade r e&l, servindo 
~lém disto pora os lados .de leste As pro,· inci&s 
do J.lio Grande e Para.bybo, e para sur e oeste 
uos centras. de.&ta . 

Niio se pôde contestar· as v:uuagens desla 
est rada, em rel8ç!o a qu;~lquer outra , para os 
pontos indfMáos. Esta serve ao een tro da 
noss:t e no das dnas indicadas 

Ao p>SS<l que ou tra estrado que corte a 
provincia ao melo, nem nos pontos deste IM o 
s~rvirti, quanto mais ás provlncias limi 
trop bcs. 

Quem está aqn.I, no Pereln, nas Russas, 
C.1xoçó, e outras pa rtes se bs. de proeurar 
óma linha, que p 88SD em d istancio de t r inta 
legoas ao oeste, ~ra dnh1 embarcar suas mer
cadorias; desce logo para o Aracuy a dis
tao o ia de trin l3 .e cinco leg·Jas. 

Niio ba nntagem cominh• r 30 lego•• para 
de pois camin!Jar na linha iiO o mais, quando 
se pôde ramiuhnr mais 5, o licar livre. do ou us 
do transporte, qu~ no primeiro easo d uplicará 
de c usto. . 

Demonstradas assim as v"utagens topogra
phicas e induslr1aes, que r ""ultum da medida 
apontada, est;l Camara descança eunfiada .no 
patriotismo, que oaruclcriza os netos de V. Ex. 
como membro de um t:ovc rno que se assi
gnalsrã uelo bem publico do J)al z ; e espera 
que a provín cia do Ceara terá no gabinete, 
quanlO o esta pretanção um foriO esteio, qne 
a prólejo. 

oeus Guarde á V. Ex.-n m. e E xm. 
Sr . Conselheiro André Au~osto de Padua 
Fleury, }finistro e Secreta no de E stado do; 
Negocias da Agricu ltura, Commercio e Obras 
Publicas.- Mon<>el Rodrigues Pinheiro, pre
•ldente.-Josó Antonio Lopos iie Audr>de.
J usliuo Vieira de M~lio.- Don:in!(os Mauool 
lleterr::..- Jo~é Celestino da Silva.- M:t
noel Moreira Pinheiro .- Zr.fer ino Calazancio 
Lopes Pinheiro. . 

SENHOR. - A camara mnnicipnl d'e•la ci 
dade do l ró, proviocia do Ce~rá, por seus 
membros· .ab:l ixo nssipados, e em nomo de 
sous rounicipes, inteirado de que corre no. 
p3rjemento um projeeto do lei concedendo 
privi legio a uma companhia p8l'a a constrnc
ção de nma Yin ferrea da cid.ade do Ar• coty á 
estn, laHaria ao mais imporum\e de Mus de· 
veres, se .não levasse ante Vosn ) iaJ e.sbde
Impêrial, a quem reconhPce como o Sopremo 
e o mai• dedicado proteclor dos i nteresses 00. 
povo bra ileiro, seus hnmildes, mas ardentes 
votos pelzneonccss5o de .dilo p r rrilegio . 

. Animados de nobres . aspirações ftetivos e 
laboriosos emito todos os tiibos do Ceoní, o~ 
lco~nses situados n cincoenta legons do posto 
mais visinho luct.,m, .a l uctam quosi sempre
sem· resu ltado, com A immensa dlQiculdsde 
de transpones, .que conslltue (Om certeto, 
uroo .poderoo;o barreiro á IOdts as sUJls empre
~ns nos tempos regalaras~ e toroa·~e nos tem· 
pos calomito;os du seccos period!ens á que· 
esij·o· sujeitos, o mais fõrte mctivo de suas 
de~groças. São e~ ta• as condi;ões dos ba bitan-

D 
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t es do municipio do.Icó, e de ton lo& outros não ·~ mente o gerroen de ioda a r iqueza, paral isa o . 
meoo• ímporlan tes, quo se encontram nas eommercio, abato todos os esforços e produt a 
ruorgens do Joguar ibe, entre esta . e a cidade misoria puhlicu. Ao passo que a constl·ucção 
do A.rru,':.ity, onde se ac.tln o porro m9ls pro- d,e.ssa v ia retretl v em sem da.vida :~ugmcota r 
x imo. · · · a producção ogriC<>In , enr iquecendo á pro-

Portanto esta comara -p,n ccrtc7." de fl tle vinci3, Yirâ em éponhns clirnalericas e perio· 
VosM Magc~tnd e Imperia l, guiado pela illus- die~s livrar o .naçã o do peso de grandes di~ 
trftção, pa trio\ismo, c e5ptrHo de justlr3, que pem1ios co_need1do~ âs (lOPUI~of'Ses indigentes, 
umto o d!stiugnom como monarch<", nt:olhe1·á evitando f(Ue os muutcipes se abal~m om
!-:eus votos · ~ fazendo que vingue aquolle pro- Uus~~a do liUoraJ , Qnds eu contram o pão da 
j ec~o. embalu-sc desde já n;J lisons;eira CSpe· car~dw.de otl1ei31, mas onde enoo~tram a r!lorte 
ran~ de vor em breva rer:lovidéls PS g rande! produtid!l pela gromde rlggJo!llernçõo de povo. 
di tllculdadê$ ncim• nllcgadas. J>Oia concessão Foi isto o que aeontecm nco annos de 1877, 
do ref•rirl o Jlrivi'!oglo,. o que julga de. manl- 1878 e i8íY. 
res~ ju~liçtt. . Assi111 ()f•IS, confi•dos n:~ jusLien o no omor 

P•ço do c:>mar~ rnunicipnl da cidade do Icó patrio de Yoss• &lage$lode lmll.'l ria l, os abaixo 
aos ~6 de Jullm. de 1882.- João Jacintbo de IJSSi~~ados esperam deferim~ llto . 
Sampaio, presidente.- Cypr iano LopM Pe· Ci~ad ~< r,•ó, ~& de Ju luo de 1882. 
queno.- .~nlonio Henrique de Almeida.- O j ni• do direito, João Clemente Pereira de 
Au reliano Frrreiu Vionnn. - Manoel Proco- )feilo.-0 jllit mulliclp•l, Iosé dn lloaYontora 
pio de Aq uino.-Pcdro f'elippe Mari nho.- B•stos . . 
Fc!i~í ono de Souzn Pcrnambueo.-l'ranch eo ·r oll, mlno Flnza J.ima, I• sub ;Lít ulo do ju iz 
Teixeira llcndes Jun ior . -Luiz Paul ino de m unir.ip11 l e e lei!Dr.- Antonio Teixei r., p,,. 
Albuquerque Cavalc~nte. IJ!len o, ~ekgodo do Pol icio e eleilol'.- Podre 

~B~BOl\.-O's ab•ixo a;.signados, ust~ndo dn Manoel Francisca da Froto. parocho .- José 
5agrado direi LO de. petição, vêm impet ro r de Joaquim de ~ou Ribeiro, collector provincial 
Vosu y ,,gestade !mperio!, corno legi!.lmo e c eleitor -Autonio Iterreira Ant•o Filho, ne
fiel r epreseotan:e dos al tos intoresseg dn no- goct•n tc e eleitor.- Cl•dimiro Pinto de Al
';>o, a ec.ns trneciio do uma vlo forrca, que, buqnel'llue ; l • SUJ>iJllcante M delegado rte po· 
partindo do cidade do A.racaty, venh•) Ler o licia. - Iosé Gue.dos do Sllv:. Rodrigues, ne
seu pomo ot:jeetil•o nesta do Ieó. O il lus!rc J{ooianle.- Jollo No~ueira flabello, ncgoci
de pulud" desta província.· E:tc"-llen t issímo unte e eleitor. - José Pinto Coelho de à lbu" 
S~uhor DJutor Alvaro C.'minhs Tavares da qoerqne, i<lem .- Feliciano de Souu Per
SHvt~ , expondo os mothros qneJ·ustificum OOm n:nJ~huco, idem - Júlio .Fiuza Pequt:ono, ne~ 
-eloqucncia e j o. ~t r~ a· ~ neces~i adc da cons- ;.roo1anle.- Antonio AlYes Be:erl"tl,. arti st.1 e 
troccão 11f's.~ via ferreo, tornou-se o ora enio clvi1or . -Jo5ê Clrnei::-o Monterru, negociante. 
e interpret~ prttrioUco das Mpiroçõcs e dos - lj.'Dcol Proeopio de Aqu lno, e!ei!or .-F.·un 
sentimentos, não s6 d~aquelles que llle con- cisco Pereil':l Curado, negnei_.,nte.- Manoel 
cederam seus suttrngios, como da populacão llor~ri~nes M.onteim, ne:goci:mle e eleiior.
de mnitos ontros munieipimL A provia~in,~o Frnnet-Wft Jos~ de · Souz:~.;- eleiLur .-José Fr:m
Ce~u-á, t1:'1gclladn por uma negra c.alauudade ei~eo· do M:"J galhãcs, negociante.__;, Alexandro 
que pt'Oir~bilt-sc por t res longos 3nnos es- José Fe rnande$, ' dem .- Miguel de Az·evedo 
pa lhan~o ~ nina e a miser io, tem direito \' illarouea, ne::o.cionte e cleilOr. - An tonio 
mais do 'lu• outro q uslquér s os r:~vores M•i• de Magalb; es, negociante. - Antonio Vi
d'aquelles que púdem com a eloqttencia do d~a de Carva.\ bo, negocian te c ekitot . - Rei
patriotismo e com o p rell tlgio das a ltas posi- na! do da Co•ta Moreira, nogoolanw . ..:.. .)lanoel 
~s que·juswmeuL~ occn J11m, cümo represen- Frank lln de Albuquerque )lello, eleitor .
tnntcs do poder publieo , reergucl-• do estado :Jozino Pinto l'i'o;;uelra, nogocionte.- Aurelio 
d e profundo e lastlm•vel ohotimento em que Pinto Nogueiro, idem.-.\li~uel ~'ornandes de 
f oi o tir ada r.or um• secc.1 longa e c r uel, que Medeiros, negociante e eleitor .-lúsc BenlO 
roubou-lhe • vital idade e todus as forcas, que de Oliveira Rol in. eleltor.-Seb"Uüo (;.,.nua 
• cnoominhovom J>a ra o tr~balll il, ron te ~e Muniz. negociante.- Al bino Rodrl~u o.< So
Lados os riquezas. N<io falta m o e lla a vonlllde, ares, idem.- Manoel Nogueira Rabello, idem . . 
.fi presever-o.~n~~ e o d~.sejo lou,-:~vel da con· -PedJ'O FiliJ)p& Marinha~ negoeiante o eJeüor. 
tn bui r por m eio do la,·oura do comm ercio e - Antonio F•Jrreira Anlaro, pro,r lelnrio.
da industr io pm·a o engra ndecimen to Onan - Dr. Frnnciseo Ferreirn Antero, Jôs6 Fcrre ll'll 
.eeiro do paiz; 111as a sua vontade e todos os Antero, losé Roberto de Alenctr , ,\ntonio Iosé · 
seus esforços •erilo impr~ficuos, se a justiçu e de Oliveii':I Ca•tro, ne~ocionte.-José Lott
.opa triolbmo doVos~a Mogestade lmjl!)rial niio renço Collor, elcilor.--: P.aymundo Borges da 
>lerem a pad•·mhar essa vontade, •J udnl -a • Colll•, negoc•ont,; a ele;tor .-José de Azevedo · 
levnntor-•e do ma rasmo em q ue se revol ve. Vil lorouca, Aotonio Honriqués do Almeidu, 
E' este soc()()rra que os abaixo assignados im- eleilor .-Joào de O. liveiro Ga• lro, n.egoclante 
p etram de Vosso Magestadc Imper ia l. dotando e e leitor.- Alexondre Ferreir~ C,mor• ne
eom uma v ia ferr<la a aróa do terreno onde so ~ociunte e eleitor .--t:ypriano wpE'i Peq~eno, 
~ebam encravados os mnnlcipios do Ar;~ealy, ldem.- lla ymúndo Gnrgel do Amaral Yolente , 
Russ~s. Llmoe;ro, Jaguoribc-me{im, lcó e ldom.- Inst ino Pinto de Queiroz, Joaquim· 
outro•. A iwpos.;ibilidado qne h o em LOdo este Finsa Lima, eleitor .- llildrlõo d,, Sá an -eLo, 
l"do da província de transportar -se os pro- idom.- l<'roesto Condid;J de L;mo Bezerro, 
<luctos da l.avouro, atropllia inconteslavel- professor e elcltor.-Bcr l;!srdo Pinto Brandão, 
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eleitor . .:... Fell~m!no Pereira da Gr~ÇJ, idem. de Carvalho, eleitvr e negocíonte.- Dernar · 
- Ricardo Ferrei!"& elo:; ReL<, offieial de jus- dino da Cosia Moreira, idem.-Marcos José da 
tl~a.- Luiz José Esteves, collector geral- e Silva; artisto.-Antonio Cael.lno da Silva, ne
eleHor. - Aureliano l'erreira Vianna, elei· gociante.-José de Azevedo Villarouco Junior, 
l'lr e ar ti;t , .- Vlce'n te Ferreira Rabello. idem.- Frn ncisco AueB de Mirando.- Jovcn
Cicoro Teixeira Ferreiu Cho•·es, negociante. ti no Felix da Rocha. -.Francisco Jose Teixei · 
-Antonio ~·ral)cl sco de Souzo, idem.- João ra, empregado pub!ico.--'José Franc!s•o 1'ei
Ilnptista Coêlbo, l dem. - Jos& Marques .Soares, Icira, ~leilor.-'llaym undo Nonato ds Silvo.
fdem .- Frnnclseo Y!ctra de Carvalho, idem. -Berlholdo de Oliveira Cavalcante, n egOllinnte 
- Francí.co M"noel Di:JS , eleitor e proprieta- •er·~1!5e1i8to __ r· -;:,.B0e001la1rmFírnaonc•·~!~goT•à1.!0&1_n_t_·;.n1·no1 rin. - Manoel Aletandre dos Santos, elellor e • "' - ~ •• ose 
negoeiante.- José Ferreira de Sonu, idem. Jdaqním dos- Santos.- \ieente GonçalvM 
-Ulysses Ribeiro Soare;·_~Jo&é Q. ·Basto:;. Ferreira.- Panlino Libernto dos Santos, ar-
- Anl()nio Vasco da Silva, negociaDle.- José lista.- A:j'Oslinho !'raneísoo de Souza .- Ao-
Pinto Nogueira<eleltor.-Mnnoel Freire Ban· ton io Ba~trstu de .l!coezes.- Man oel Gaet•no· 
deira, ideru.,.:.. Justi Ra.ymundo )tontelro, ar- do Silva, artista. - João Gonç;;!ve;; de Oliveira, 
tista.-Norherto Gon,nlve> Peixoto, pro.fes · lavrodor.-1\aymundo Joaquim de Barros, 
sor e eleiLor.-Josó Fruotnoso Dios, eleitor e idem.- Raymundo · Nunes do .liascime)lto. 
propri~ l.arlo.-Jos~ Frf!r. tuoso Diasl\ibelro.- -Antonio Limeira dos. S:.ntos.- - José P:istor 
Padre Manoel . Caetano dn Silvo, eleitor.- da Silva.- Antonio &a raiva GranJ:eiro:~ Lau
FJnc<uilso :Manoel Dias, idem.- Frano!sco· rindo Xavier dos S:.ntos. - Cypnano Ferreira 
J>rnctnoso ·Di os, Idem.- José .Frnctuuso Dias Vianna.- José Joaquim ·da CoMa.- Fra)!Cisco 
Filho, eleitor e pl'oprleta rlo .~Loontino Fron · 1\oqne, artista.- Antonio Rodrigues de Fie 
co .J'into B•ndelra.-·Autonio Bandeira de gueiredo, l&vrodor.- .José Sonti: go doo San
Mello, artisl3 e eleitor .- Froncifco Jlandilil'a tos, arti>lb.- Joaqnim da Costa VJIJar, eleitor . 

. de ·Mello, idem.- Firmino de llqulno Torres. - Antonio Saboia da Sá Lei lã c·, j uiz do direi to 
negociante e eleitor.~Josó ~!anoe1 <le Sampnlo, de ·Jeromlnh~·.- João Jaetntho de Sampaio, 
idem.- Joaquim Rii)!Oiro de Mour•, idem. r•hormoceutico e eleitor. - Thomê de Mddei
·- :ll•nod Alexandre 1'eixoira, i dem.-~lonoe) ros Ra.pow, art!st~ .- Joaquim lle Medeiros 
.Felipp~ Bastos, idem .·- Carolino Jo•é Tho· Rupozo, ncgoelan\e e el~íto•·.- Ra..-munào 
maz de .~quino , idem.- Joaquim Astolfo Nogncira ·d• Cpsta, eleiLOr.- Joaquim José 
l>into Bandeira, eleitor.- A!<'O.tln bo Feroan- do Samp•io, idem.- Franéisco Gonç.alves de 
des h!edeiro·s, idem.- lo.tqnim de Medeiros Oliveira idem.- losé Joaquim da Costa Car 
Roposo, art ista .- Erue;toThomaz de Aqnlno, neiro,agricultor.- Manoel Ferreira dos Son
idcm.- Jo6qnim Pinto de Albuquerque, ca · tos Camnrn, negooiante e eleitor:- .Marcollno 
chei t-o.-José Raymuudo Borges da Costa, Ferreira Mourn, Idem.- José Ribrl!ro Gui
<! loitor e negociante . ..;.nogerio ·Ferreira. Rabel- marães . ...., Jo•qulm Guima r1ieg. _, .Francisco 
!~, e·leitor e·nr~ista.-rosé Rufiuo Ramos, idem. da Costa Lmdlm, cri• dor. - RoJ,lBrlo de Souza 
- Albino Fiuz~ Pequeno, negôciante • .;,.. Ray- Lima, criador e .eleitor.- O aavogado Fran
mundo Fransef~col:ameiro Monlelro, idem .-,. ci•co Antonio O~ Oliveira Sobrinho. - Luelo 
lllanoell'rancisco Barbosa, arlis\11.-José Viei ra Ribeiro Guimarões, uegoeian te e e!ellor. 
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